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 الفرح

 لكؿِّ ِمنّا فرح...
 فرُح بمزٍؽ مف صور الماضي...

 .وفرٌح بأشياء صغيرة مف الحاضر..
 ..أمٍؿ في امتالؾ شيء مف المستقبؿ بامتالؾثالث  وفرحُ 

 
.. في البداية تمؾ التنكة الثقيمة التي وقعت عمى قدمي ثـ هذا الثمج آخ... يا  ..لهذا اليـو المشؤـو

 يارب... -

 قالها وهو يرفع القمامة برفشه ويضعها داخؿ العربة.

وهػػذا العربػػة المعينػػة التػػي  ،ا تتممّػػد الطرقػػات؟ أكػػاد أتّممػػد والعمػػؿ يصػػبن أصػػعب عنػػدمإلهػػي مػػا هػػذا البػػرد يػػا
. .. ترؾ.ترؾ .عندما أناـ يظؿ هذا الصوت ناقرًا أذنّي. حتى ..ْترْؾ ْترؾْ  ..اً وتتزحمؽ مصدرة صوتًا مزعم ؿتتماي

 عبد اهلل تتذمر؟ مممت. مالؾ يا ترؾ...

را آخ مػػا  –دة اهلل ولكػػف لمػػاذا هػػؿ اشػػتقت لعمػػؿ الصػػيؼ وروا حػػه التػػي تنخػػز اسنػػؼ؟ آا.. هػػذا سػػّنة الحيػػاة وا 
 هػػػذا؟ زمػػػاج؟و إف يػػػومي مشػػػؤوـ مػػػف أوؿ َلْيِمػػػِه وااف هػػػذا الزمػػػاج؟ إف النػػػاس بمهػػػاء حػػػيف يقومػػػوف برمػػػي الزمػػػاج

 –يمّموف أوساخهـ مف الطرقػات فػي أنصػاؼ الميػالي  ف هناؾ أناسًا آخريفأإنهـ ال يفكروف  ،المكسور في القمامة
ال أدريو ربمػا سنػه إف لػـ يكػف  ؟هػاا؟ لمػاذا ،أنػاس فقػراء وزبػالوف يممػوف القمامػةأغنيػاء و  هنالؾ أنػاسولكف لماذا 

ـّ القمامة لغرؽ هذا العالـ كمه في اسوساخ وانتشػرت اسمػراض  آا.. مالػؾ يػا أبػا محمػد تتػّذمر اليػوـ؟ .هناؾ مف يم
 يخػػزي الشػػيطاف لهػػذا لقػػد كنػػت طػػواؿ عمػػرؾ راضػػيًا بهػػذا العمػػؿ. عشػػروف عامػػًا وأنػػت تعمػػؿ بػػه وال تتػػّذمر. اهلل

 تراودؾ. فكار التيسا

المثقفػػوف  اهلل يعطػػي العافيػػة لصػػبيحة.. فهػػي تتحممنػػي كثيػػرًا. يكفػػي أنهػػا تزومتنػػي وأنػػا زبػػاؿ مػػف يػػوـ يػػومي.
يقولػػوف عامػػؿ نظافػػة ولكػػف.. أنػػا زبػػاؿ وصػػبيحة تزومتنػػي وأنمبػػت لػػي سػػبعة أطفػػاؿ.. ولكػػف بصػػراحة لػػو لػػـ أكػػف 

لتزومت ّمرة أخرى.. إف مارتنا المطمقة أـ فارس صغيرة ومميمة.. آا مف صدرها آا.. ليس  زبااًل بؿ.. رماًل غنياً 
 يا عبد اهلل؟ لماذا تفكر هكذاو؟ هلل يخزي الشيطافو ما بالؾاكصدر صبيحة المتهدؿ.. صحين عندها ولد لكف.. 

 يالهذا القطة المسكينة.. إنها متممدة مف البرد... ال بد أنها ميتة؟و

 ه.ثـ دفعها بصعوبة وتابع طريق ،فرفعها ووضعها في العربة ،دمه فمـ تتحرؾرفسها بق

ولرفسنا الزبػالوف بػأرممهـ ثػـ وضػعونا فػي عربػة القمامػة.  ،الحيواف لو لـ نكف بشرًا لربما ُمتنا في الشوارع كهذا
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 عمى كؿُّ القطط حيوانات شريرة.. أكرا القطط ولكف... هذا البرد...

ـّ قممػًا وتػارة دفتػرا ،همكنػيهذا الولد خالػد قػد أ ثػـ أشػياء ال فا ػدة منهػا كػورؽ اسشػغاؿ..  ،ً فتػارة يطمػب منػه المعمػ
شغاؿ هذا؟ هاا؟ متى سأنتهي مف كؿِّ هذا؟ ما فا ػدة هػذا العمػـ؟ إنػه فػي الصػؼ الثػاني ويكمفنػي سوما لزوـ ورؽ ا

 ،تفكػر هكػذا لػف يسػتمر الوضػع طػويالً الكثير فمػاذا لػو أصػبن فػي الخػامس أو السػادس؟ ال .. ال يػا أبػا محمػد ال 
 وبعدها زرقه عمى اهلل يدّبر نفسه بنفسه. ،سنتاف وأمد له عماًل عند أبو مصطفى في المطعـ

انيكي ويريػد أف يػتَعّمـ ميكػ ،وهذا الكبيػر محمػد يريػد أف ُيطمػع روحػي هػو ااخػر بعػد أف تػرؾ عممػه عنػد الحػاج
ع المػاؿ ويمعمنػي أصػرؼ عميػه بينمػا هػو يّ فقػط يضػ تعّمـ الصػنعة.لػعقمه لػف يكفيػه  عند أبو عدناف في الصناعة.

 يتعمـ.

كػػػاف عنػػػدنا دخػػػالف وااف أصػػػبن دخمػػػي فقػػػط... ومػػػا الػػػذي يمكػػػف أف يعممػػػه هػػػا.. هػػػا.. إف أعطيتػػػه لصػػػبيحة 
 امػرأةعندها سيتحسػف الوضػع. إف صػبيحة هػذا  ،صرفته خالؿ يوميف. ولكف قريبًا ستتزوج عا شة ونقبض المّقدـ

 أف تدّبر أمر البنت. أخي يقوؿ: حراـ إنها صغيرة. استطاعتماكرة 

ومػػاذا لػػو كػػاف خطيبهػػا أكبػػر منهػػا  ،ومػػا النتيمػػة؟ النتيمػػة نفسػػها ااف أو بعػػد سػػنتيف أو عشػػر سػػيأتي نصػػيبها
بعشػريف عامػػًا أو أكثػر؟ مػػاذا فػػي ذلػؾ؟ الحمػػد هلل أف دخمػػه مسػتقر ولػػيس كمحمػد. أف يكػػوف المػػرء آذنػًا فػػي شػػركة 

فػأوالد شػفيقة  ،ة فذلؾ شيء مّيد. ثـ ستبدأ عا شة بإنماب اسطفاؿ لزومها. ال أعتقد أنني سػأتفرغ سوالدهػاحكوّمي
 وغدير يممؤوف مكاف نصؼ أوالد الحارة.

 عرؼ متى يخرج.أاهلل ال يسامن ماسـ عمى ما فعمه بي.. صار له خمس سنوات وال 

.. زبػػاؿ... لمػػاذا مكتػػوب عمػػّي فػػي يسػػتنكرنلػػدي.. االػػذي أتػػى بػػه.. ولػػدي ولػػيس و أّمػػا محمػػود.. ممعػػوف أبػػوا 
مػاذا  ..السػعودية ،اهلل ال يموز.. دا مًا كاف يردد.. الخميج عبد رب أف أكوف زبااًل؟ لماذا؟ أستغفر اهلل يا كتابؾ يا
 لـ يبعث حتى ااف بأي قرش. له هناؾ؟

لحؽ صػالة الصػبن أـ ال؟ سػألحؽ.. تػْرى هػؿ سػأ رب.. ااف عمّػي أف أسػير سػاعة كاممػة غفػراغ العربػة. يػا يػا
 ـ ال؟أوطواؿ عمري وأنا أفكر هؿ سألحؽ  ،طواؿ عمري وأنا ألحؽ

 أهاًل أبو راكافوو -

 كيؼ أنت أبو محمد؟ -

 الحمد هللو هؿ أنهيت منطقتؾ؟ -

 رمؿ. م ت في وقتؾ يا ،تعاؿ فعندي لؾ شيء ،نعـ ولكف.. تعاؿ -

 ما هو؟ -

 تنكار:باسبعد أف اقترب قاؿ هازًا رأسه 
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 اهلل كريـ ورزاؽ هكذا ال يموز. ؟ما هذا يا أبا راكاف؟ هؿ تأكؿ ما يرميه الناس -

فهػذا كبػاب حقيقػي مػف  ،لػف تمػوت ،ال تخػؼ ..كػؿُ  ..كػؿُ  ،هذا كباب ..كفاؾ كالمًا أبو محمد تعاؿ واممس -
امػػًا مشػػويًا عمػػى الفحػػـ.. دم ،لػػذلؾ دا مػػًا أمػػد شػػي ًا لذيػػذاً  ،وكمػػا تعمػػـ فهػػذا المطعػػـ يقػػع ضػػمف منطقتػػي .المطعػػـ

عمػػى اسقػػؿ إف مػػت سػػتموت شػػبعانًا. مػػا بػػؾ  ،لػػف تمػػوت يػػا أبػػا محمػػد .بطاطػػا مقميػػة.. سػػمكًا وأشػػياء أخػػرى كثيػػرة
 .اقتربواقؼ تنظر إلّي؟ تعاؿ 

لػـ يخطػر و وكػذلؾ عنػدي سػبعة أوالد  ،منذ متى وأنت تفعؿ هػذا يػا أبػا راكػاف؟ عشػروف سػنة وأنػا فػي العمػؿ -
هػذا سػنته أف نكػوف  ف أفعؿ مثمؾ. إف اهلل مع الصابريف ثػـ .. سػنأكؿ مػا نشػاء فػي المنػة، اهلل كػريـ،ببالي يومًا أ

 .فقراء في الدنيا ثـ نناؿ أعمى الدرمات في ااخرة

 اندفع صوت الموع الغاضب مف معدة أبي محمد. ..قرقر قرقر..

عنػد عودتػؾ إلػى البيػت هػاا؟ أـ عنػدكـ  لؾ أـ محمد كباباً  تعاؿ اقترب أبا محمد وكفاؿ تنظيرًا، هؿ ستشوي -
 اليـو محاشي؟ تعاؿ.

المحػػـ بشػػراهة وقػػاؿ بفمػػه  بالتهػػاـثػػـ بػػدأ  ،س أبػػو محمػػد قػػرب زميمػػه وبتػػردد مػػّد يػػدا إلػػى قطػػع المحػػـ البػػاردةممػػ
 الممموء:

داـ مػا ،ولكػف ال بػأس ،الحؽ معؾ، لـ أتناوؿ الكباب حتى باردًا منذ سنوات كثيرة مضت ؟أتعرؼ أبو راكاف -
 قد بقي لي عشر سنوات ستقاعد.

 
81/2/8991 
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 الممونة ينالسعاد

 ،السػماء بػوميض أبػيض يضػيءعمى رؤوس البشر. والبرؽ  المطر يهطؿ بغزارة وكأف اهلل يصب دالء غضبه
ى حتػػ يتبعػػه صػػوت الرعػػد الشػػبيه بػػالطرؽ عمػػى تنكػػة صػػد ة. ،المتكاثفػػة واسشػػد سػػوادًا مػػف السػػماء ـفتظهػػر الغيػػو 

 القمر.. اختبأ وراء الغيوـ خوفًا مف ثورة السماء.

حناء رؤوس اسشػمار الممتػدة عمػى مػانبي الطريػؽ إلػى اسرض. وأعمػدة النػور امحاولة  ،الرين تعصؼ بعنؼ
فتظهػػر خيػػوط مػػف خاللػػه. أمػػا أضػػواء الشػػقؽ فهػػي صػػفراء هاد ػػة  ،تنشػػر ضػػوءها الباهػػت عمػػى سػػطن الرصػػيؼ

 تبعث الدؼء لدى رؤيتها.

ثـ تنسّؿ إلػى رقبتػه متمػاوزة قبػة معطفػه. حتػى  ،بقطرات المطر التي تطرؽ رأسه الحميؽ مباؿٍ  غير يسيركاف 
 قدميػػه. كممػػا سػػار فػػي هػػذا الشػػارع المتسػػمؿ مػػف حذا ػػه المثقػػوب لينخػػر أصػػابع أنػػه اعتػػاد الشػػعور ببػػرودة المػػاء

ز فػػوؽ بػػرؾ المػػاء. ولكنػػه سػػرعاف مػػا ويدفعػػه الشػػعور بػػالفرح إلػػى القفػػ ذاكرتػػه را حػػة داف ػػة فيسػػرع خطػػاا، تػػداعب
اسػػتثارتها قػػدر اغمكػػاف، ومػػا أشػػد  فيهػػا، محػػاوالً  ميػػهبخػػبط قد أفيبػػد ،يشػػعر بالممػػؿ لكثػػرة وصػػعوبة تماوزهػػا مميعػػاً 

 روعة هبوط قدميه إلى الماء بعنؼ ليتطاير، محدثًا فموات تزوؿ فور صعود قدمه.

، "بحمقػػػػوا بػػػػه"، ابتسػػػػموا أداروا رؤوسػػػػهـا تمػػػػاوزوا خػػػػال الشػػػػارع إال مػػػػف بعػػػػض المػػػػارة المسػػػػرعيف والػػػػذيف كممػػػػ
 وضحكوا.

 فكر: موح بيديه محاواًل إبعاد المطر.وهو ي هوتابع طريق ،مد لسانه سحدهـ

 كمكـ سعاديف ممونة. -

 كانت وامهة المحؿ أمامه كبيرة، مضي ة، ة، وأقحمت نفسها في ثيابه فتوقؼ.داعبت الرا حة الداف ة أنفه بمهار 
واسهػـ  ،راقػب الفػرانيف ،ه بػههػوألصػؽ وم لناس المػزدحميف مػف خػالؿ الزمػاجر. راقب اورا حة السكّ  تبعث الدؼء

 .مف ذلؾ كمه: فتحة الفرف

ظػؿ ، وظؿ يراقبها إلى أف تشمع ودخؿ. ؿ لعابهاساخنة فس ،حموة رة،ورأى كيؼ يخرموف صينية الكنافة محمّ 
 :فابتسـ خمؼ المميع إلى أف رآا الفراف في البداية مختب اً 

 مماؿ.. ماذا تريد؟ -

 أشار بيدا نحو الكنافة.

 .أأنا... أأنا. -

 .كاف المميع يبتسموف بتقطيع الحموى، وبينما كاف الفراف منشغالً 

 وخرج. ،ورفع يديه إلى رأسه عدة مرات شاكراً  ،فخطفها منه مد الفراف قطعة الحموى لمماؿ
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 سعاديف ممونة... -

 طعمهػػا لػػدقا ؽ أطػػوؿ وكػػاف سػػعيدًا.ب االحتفػػاظمحػػاواًل  متممظػػًا، تهػػا وسػػخونتها،الػػتهـ القطعػػة مسػػتمتعًا بحالو 
 ، يركضوف وراءا ويصيحوف:ولكنه فمأة تذكر اسوالد الذيف يضايقونه باستمرار

  .ممنوف.مماؿ..  ممنوف.. يا مماؿ.. يا يا -

منػه  االقترابمرأ عمى شماعة حيف يت والبعض ااخر يظهر ،بعضهـ يظهر براعة في رمي اسحمار باتماهه
 ، يتفاخروف بذلؾ ويضحكوف:وشدا مف ثيابه

 ممنوف.. مماؿ.. يا ممنوف.. ألف ترينا حمامتؾ؟ يا مماؿ.. يا يا -

 ممنوف.. ممنوف.. ممنوف.. ممنوف.. ويدوي الصوت في أذنيه فيركض صا حًا:

 يػ يػ يمعف.. أأبوكف.. عػ عػ عرصات.. -

ؿ قدميػه فػوؽ المػاء نػز بػدأ يُ  ،وعنػدما شػعر بالممػؿ بػالقفز فػوؽ بػرؾ المػاء. نػه اسػتمرولك ،توقػؼ قػد كاف المطر
 .فحاوؿ الطيراف وهو يفكر بالسعاديف الممونة ،حس بأنهما مناحافأيموح بيديه إلى أف  بعنؼ ليتطاير،
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 القرض

 سمع الباب يفتن فهرع إلى الممر. حيف ةكاف يقـو بحسابات معقد

 الطبيب؟ هاا؟و ماذا قاؿ -

 انصرافؾ؟قت مبكر عمى الو ف ؟في البداية مرحبًا ولكف ... ماذا ماء بؾ ااف -

 ؟أخبريني أواًل ماذا قاؿ الطبيب. ال شيء ..ال شيء -

 .دخمت الغرفة وتهالكت عمى الكرسي

وقػػاؿ أنػػه يفضػػؿ أف أتنػػاوؿ بعػػض  ،لقػػد وصػػؼ لػػي بعػػض اسدويػػة والفيتامينػػات .كػػؿ شػػيء عمػػى مػػا يػػراـ -
 غرامًا مف البرتقاؿ.. فاشتريت كيمو ةالفاكه

 وسكيف. اعتيفلمّ ثـ عاد ببرتقالتيف  ،أخذا وذهب إلى المطبخ ف أنها ما تزاؿ تحمؿ الكيس،عندها فقط أيق

 ممس مقابمها عمى اسرض وبدأ بتقشير البرتقاؿ.

 لـ تقؿ لماذا أتيت باكرًا؟ -

أنػػه لػػو وضػػعنا هػػذا المبمػػ  فػػي  – ةمػػف البرتقالػػناولهػػا حػػّزًا  –وكنػػت أفكػػر..  ،لقػػد بػػاع أبػػي قطعػػة اسرض -
سنني أيقنت تمامًا أننا لف نستطيع شراء الشػقة بػثمف اسرض  ،مضاعفًا بعد ستة أشهر سآخذا المصرؼ العقاري،

 التي باعها.

 فأنا أكرا ذلؾ.. ،ال تضع قشر البرتقاؿ في المنفضة -

 ذهبت حافية لتحضر الصحف. حيف ،كانت القشور بيدا والبرتقالة والسكيف بيدا اسخرى

 .إنه حامض -

 أما تزاؿ قدماؾ تؤلمانؾ؟ -

 .متيفر كانتا متو  حيف ذهبت في الصباح إلى الطبيب.لـ أستطع أف أرتدي حذا ي بسهولة  -

 ناولها حزًا آخر.

 لـ ال تأكؿ؟ -

 أنا ال أحب البرتقاؿ... منذ ااف.. هؿ اشتريت الدواء؟ -

 سأذهب إلى المدرسة غدًا. نتهي إمازتي.حقيبتي. اليـو ت أمؿ إنه في -

 كنت أقوؿ.. أقصد كنت أحسب مقدار القسط الذي سيتومب عمينا دفعه كؿ شهر. -



 ٜ 

 قسط ماذا؟ -

.. نضع ثمف اسر  لستِ  أنتِ  - بعد ذلؾ نشتري  ،وبعد ستة أشهر نأخذا مضاعفاً  ،ض في المصرؼمعي اليـو
وبػذلؾ نكػوف قػد حصػمنا عمػى  مػًا مبمغػًا إلػى المصػرؼ.سة عشر عاثـ ندفع كؿ شهر عمى مدى خم ،شقة صغيرة
 بيت... لنا..

 وكـ يبم  هذا القسط؟ هؿ أعطوا والدؾ السعر الذي طمبه؟ -

 وحيف وضعها في المنفضة التصقت بها وتشربت عصير البرتقاؿ. ،تماهؿ سؤالها. أشعؿ سيمارة

 نانه.غارقًا في حساباته وأوراقه وسيمارته بيف أس كانت تراقبه بهدوء،

 وما أدراؾ أنه سيعطيؾ المبم ؟ -

 لقد وعدني. -

ح عميؾ أف تفعؿ كما في السابؽ.. أشتاؽ سهمي فأذهب لزيارتهـ فتستغؿ الفرصة وتذهب لزيارة أهمؾ.. أقتر  -
 ما رأيؾ؟و لـ تقؿ لي كـ يبم  القسط؟

 ف..ألفا -

 ف.. هذا إذا حصمت عمى المبم .هذا باغضافة إلى قسط البراد وربما الغسالة.. وال أقوؿ التمفزيو  -

 ي اسمور.. كؿ شيء وله حؿ. ال تعقدّ  -

 .تذكر البرتقاؿ فناولها حزاً 

ثـ شػهرًا  ،سألد وآخذ إمازة أمومة –قالت وهي تمض  البرتقاؿ الحامض مغمضة عينيها  –كف واقعيًا أكثر  -
وخػػالؿ  .سػػنة أو أكثػػر منػػار طفالخصوصػػية إلػػى أف يبمػػ  عمػػإعطػػاء الػػدروس ولػػف أسػػتطيع  ،أو أكثػػر بػػال راتػػب
هذا إذا قبموا. أال يحتاج الصغير إلى مصروؼ؟ والمبم  المتبقي  إلى وضعه عند أهمي أو أهمؾ،عممي سأضطر 

 نا أسبوعًا.يوالفواتير لف يكف طمف معاشينا بعد حسـ الضرا ب واسقسا

 نوع مف الضحؾ الهستيري.متها إلى تبتسـ ثـ تتحوؿ ابتسافرآها  سكتت فنظر إليها بعينيف ضا عتيف،

 بماذا تفكريف؟ -

 ماذا سنأكؿ غدًا؟و بقي معي خمسوف ليرة فقط. -

 صمت برهة ثـ أمابها بهدوء متزف:

 ألـ تشتاقي سمؾ؟ -
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 الروح المنبوذة

ولكنػػه لػػـ  ،حػػاوؿ أف يقػػوؿ لهػػـ أنػػه بخيػػر وأف اسلػػـ قػػد زاؿ ًا حػػيف سػػمع عويػػؿ وصػػراخ أهػػؿ بيتػػه.تعمػػب كثيػػر 
 لـ يتوقع أف يكوف الموت هكػذا، فذهؿ. عندها أيقف أنه مات ع.طلـ يست، حاوؿ تحريؾ يدا ،ؿ القياـحاو  يستطع.

كػالطيراف فػي ممػاؿ فقػد  الػة مػف السػكوف المطمػؽ والهالميػة،كاف يظف أف المػوت نػـو طويػؿ ال تحكمػه أحػالـ. ح
السػػيطرة عمػػى مسػػدا وهػػذا كػػؿ د لقػػد فقػػ ه كػػي ال يشػػعر بالضػػياع فمػػـ يقػػدر.ماذبيتػػه. قػػرر أف يصػػؼ الحالػػة لنفسػػ

 ولكنه قادر عمى الرؤية والسمع والكالـ. شيء. لـ يعد يشعر بألـ المسد

 وال حتػى بالمػاء البػارد، ،يشػعر بالمػاء السػاخف فػوؽ مسػدا بدأت مراسيـ المنازة والدفف. كاف مشتت الذهف فمػـ
 ها. وال يسمع غير همهمات وهمسات:بينما زومته تصرخ وتحاوؿ تمزيؽ ثياب

 مات بهدوء. .مرضه كاف عضاالً  ،رحمه اهلل، رحمه اهلل -

لمػدفف. كػاف يسػتمع إلػى أحاديػث النػاس بإمعػاف  نوا مسدا ووضعوا في التابوت استعداداً شعر بالضيؽ حيف كفّ 
  :حيف ميز صوت مارا أبو خالد قا اًل سحدهـ

طالمػا  ولكػف المػاؿ لػيس مهمػاً  ،جلقد كاف مػدينا لػي بمبمػ ......... تصػور أننػي كنػت أدفػع لػه نفقػات العػال –
 بتزومي مف سعاد. إسماعيؿوعدتني أـ 

هكػػذا هػػي الحيػػاة فاغنسػػاف ال يعػػرؼ الحقيقػػة إال بعػػد أف يمػػوت. ااف أيقنػػت لمػػاذا كانػػت فػػدوة  :فكػػر فػػي نفسػػه
لهػػػذا بتػػػزويج ابنتنػػػا  خطي تهػػػار عػػػف وتكفّػػػ ،تعػػػاممني بهػػػذا الشػػػكؿ، لقػػػد كانػػػت تريػػػد أف تكسػػػب الثػػػواب بعنايتهػػػا بػػػي

 هذا إذا امتمعنا في المكاف نفسه. مهها بالحقيقة في الدنيا ااخرة.سأوا العموز.

ضوء الشمس مرة ثانية. كاف يستعيد لحظات حياته فيعبس مػرة  تساقط فوقه التراب فشعر بالكآبة سنه لف يرى
خمػؼ  وقممػاً  ،كبيػراً  اً يضػع تحػت إبطػه دفتػر  ،المظهر بمبػاس أبػيض ويبتسـ مرة أخرى حيف فامأا الممؾ. بدا عادي

 وبذلؾ يبدو شديد الشبه بموظفي الدوا ر الرسمية. ،ويرتدي نظارة سميكة العدسات ،أذنه

 ..إسماعيؿالسالـ عميؾ يا أبا  -

 .وعميؾ السالـ -

 بـ كنت تفكر؟ أعتقد أنؾ لـ تشعر بومودي. -

 ي أف تكونا اثنيف؟ولكف أال ينبغ –شعر بالخمؿ سنها الكذبة اسولى بعد موته  –بقدومؾ  -

 ضحؾ...

أمػػؿ ولكػػف زميمػػي مشػػغوؿ قمػػياًل، فمارتػػؾ أـ محمػػود توفيػػت اليػػوـ بنوبػػة قمبيػػة. وااف لننتقػػؿ إلػػى الموضػػوع  -
 الذي أتيت سحدثؾ به.
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 ألف تسألني اسس مة المعتادة؟ -

تسكف أي مسد مدوف في دفتري أف روحؾ لـ  –فتن الدفتر وبحث طوياًل ثـ أردؼ  –كال فيما بعد ولكف..  -
هناؾ نوعاف مػف اسرواح، اسوؿ يصػنؼ فػي ممموعػة اسرواح التػي مسدؾ. ال تتسرع بالسؤاؿ سأوضن لؾ:  قبؿ

وفػي حػاؿ فشػمها  ،لمسػد آخػر االنتقػاؿمنن فرصتيف أخػرييف تتيحػاف لهػا تُ ثـ  ،قى فيه لحيف موتهبتسكف المسد وت
 أما النوع الثاني... .يـو القيامةوتبقى فيه ل ،تيف تعود الروح إلى المسد اسوؿصفي الفر 

 بسط أكثر لو سمحت.. أنا ال أفهـ حضرتؾ. -

وااف تسػتطيع روحػؾ أف  .حػؾ تمربػة سػابقةرو أي لػـ تكػف ل روحػؾ تنتمػي إلػى هػذا النػوع اسوؿ.إف  ،حسناً  -
أمامػػؾ  .حػػةمكانيػػة المتاغ. حسػػب اأو نباتػػاً  اً أو حيوانػػ وتػػتقمص أي مسػػد آخػػر إف كػػاف إنسػػاناً  ،تخػػرج مػػف المسػػد

ؾ هذا. ولكف لماذا أربؾ تفكيرؾ؟و حاوؿ أف تخرج مف اسولى بحيات فقد استنفذت الفرصة ،فرصتاف متاحتاف ااف
 المسد...

 كيؼ؟و -

 .فقط اخرج وستحرر -

 .شعر بحرج ولكنه حاوؿ القياـ

 .انظر اسمور تسير بشكؿ ميد -

 .وزاؿ شكه تمامًا حيف رأى مسدا المكفف قربه

 فأنا لـ أتعود حالة الموت حتى ااف. ظف أف اسمر سيكوف بهذا السهولة.ي تحررت. لـ أكف أأعتقد أنن -

فأنت ااف قادر عمى الدخوؿ بسهولة إلى  ،لننتقؿ إلى الخطوة الثانية. بما أنؾ تحررت بسهولة وااف ،حسناً  -
 يموت ترمع إلى هنا.وعندما  ،وعندما تموت تنتقؿ إلى مسد آخر ،مسد آخر. تحيا ما داـ المسد حياً 

 أرمع إلى مسدي هذا؟و كيؼ أعود ولي مسداف آخراف؟ -

 فأنت حر بالشكؿ الذي تريد أف تقابؿ فيه ومه ربؾ. هنا يكوف الخيار لؾ. -

 وماذا بالنسبة لمممموعة الثانية؟ .فهمت ،تفهم -

. سػر مسػدها البشػريلمتمربػة كػي ال تخوال تتعرض  ،هي الممموعة التي تفضؿ أف تبقى في مسدها اسوؿ -
 أقصد أف ال تتحوؿ إلى روح ها مة.

 أف اسمر كمه مغامرة أو مصادفة؟ كنت أظف أنني استرحت. تقصد -

 .. تستطيع البقاء هنا، ال تغامرلـ يفت شيء بعد -

 .لف أخسر أكثر مما خسرت -
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 ،وااف -مػف دفتػرا أخػرج وصػالً  –وااف وقع لي هنا لػو سػمحت..  .سآتي إليؾ بعد موتؾ الثاني كما تريد. -
 سنني في عممة مف أمري. ،ءلمقاإلى ا

ظػؿ يحػز فػي نفسػه طػواؿ أيػاـ حياتػه الروحيػة  ،مػف أف يسػأله سػؤااًل آخػر إسماعيؿواختفى قبؿ أف يتمكف أبو 
 الثانية.

*   *   * 

تهػػا عمػػى زوم واالطم نػػاف ،وأوؿ شػػيء فكػػرت بػػه هػػو الػػذهاب إلػػى بيتهػػا ،مػػف قبرهػػا إسػػماعيؿخرمػػت روح أبػػو 
وأعمبتهػػا الفكػػرة كثيػػرًا فهػػي  ،دخمػػت مػػف خػػالؿ المػػدار ار دوف أف تطػػرؽ البػػاب أو تسػػتأذف.دخمػػت الػػد .اوأوالدهػػ
وحػػيف اقتربػػت  ،فػػي الحديقػػة. بػػدت غريبػػة كانػػت الزومػػة ترقػػع قميصػػاً  ع دخػػوؿ اسشػػياء بسػػهولة ودوف ألػػـ.تسػػتطي

 منها همست في أذنها:

 ..فدوة.. فدوة -

 فكرت الروح: .رأسها فسقط، عندها بدت خصالت الشيب فمـ تسمعها. لمست غطاء 

 ولكف أيف اسوالد؟ .ف موتي كسر ظهرها كما يقولوفألـ تكف هكذا، أعتقد  -

 .كاف يدخف. ، اندفعت إليه ولكنه لـ يرهاإسماعيؿُفِتَن باب الدار فرأت الروح 

 لـ أكف أعرؼ.. -

 :إسماعيؿصاح 

 ؟قودن ؾِ هؿ مع -

 .ولـ تمب نظرت فدوة إليه بهدوء

 أقوؿ هؿ معؾ نقود؟و -

 .إسماعيؿفسقطت اغبرة ولـ يسمع رنينها سوى روح أبو  ،هزها مف كتفيهما

 بعها أيضًا إذا ش ت فال فرؽ عندي. د أخذت كؿ شيء، بعت كؿ شيء، ولـ يبؽ سوى هذا الدار.لق -

تاركػػًا البػػاب  إسػػماعيؿ وتػػذكرت الػػروح كػػـ كانػػت طيبػػة ومميمػػة فقػػررت أف تعػػرؼ الحقيقػػة. ذهػػب ،بػػدت عمػػوزاً 
خرمػػت القطػػة  ،ة البػػابغمقػػت فػػدو أواختبػػأت فػػي حػػوض الػػزرع. وحػػيف ء مػػف الشػػارع فػػدخمت قطػػة سػػودا ،مفتوحػػاً 

تراقػب  إسػماعيؿ ا. كانت روح أبػص. صبت لها حميبًا وأكممت ترقيع القميإسماعيؿوهرهرت وهي تحتؾ بقدمي أـ 
 ماءت بغضب.قوست ظهرها و  .فزعت القطة ،وعندما اقتربت ،بهدوء

 اذهبي مف هنا.. ..هش ..هؿ ترينني؟ لماذا أنت غاضبة؟و هش -

 إسماعيؿ حيف سمعت صوت أـ محمود:فوم ت روح أبو 
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ولػف أتخمػى عػف  ،ال تحاوؿ. لقد ومدت اسماف في بيتػؾ .فأنا لف أعطيؾ هذا المسد إسماعيؿاذهب يا أبو  -
عندما يكوف ف. اولـ أمد سوى ما تراني عميه ا نه،كثيرًا عف مسد أسك حياتي فيه حتى ولو كنت قطة. بحثت

 .تطاعته إف لـ تكف هناؾ فرصة أخرىف ماذا باسكول .اغنساف إنسانًا يصعب عميه التحوؿ إلى مخموؽ آخر

 .نساناً إالممؾ أف الروح تقدر أف تسكف  خبرنيأ -

مثػػؿ هػػذا الشػػرؼ. إنػػه ل قويػػاء  ثمنػػا ال يتػػاح لػػهأو لػػـ يخبػػرؾ الحقيقػػة كاممػػة. فم .لقػػد كػػذب عميػػؾ ..هػػا..هػػا -
نمػد أحػدًا  ،وعنػدما نػود الرمػوع إلػى مسػدناد أمامنا سػوى الحيوانػات والزهػور. هػذا كػؿ شػيء. ال نم وذوي النفوذ.

 يف ها ميف.دفنبقى مشر  ،آخر قد اغتصبه

التػي تمػّوت . دخؿ مسػد القطػة ي حياتهيندـ ف كاف د موته كماخطرت له فكرة فقاـ بتنفيذها فورًا كي ال يندـ بع
 ولكنه في النهاية تمكف مف طردها وانتهى كؿ شيء. ،د شرسة لمغايةـ محمو أفقد كانت روح  ،كثيراً 

أف دت شػعرها بحنػاف إلػى حممتهػا بػيف ذراعيهػا ومّسػ ،وعندما هػدأت ،القطة الها مة بفزع كانت فدوة تنظر إلى
 هدأت تمامًا.

 بة الموف:خرمت سعاد مف غرفتها شاح

 كرت كثيرًا. ال أريد الزواج بهذا الرمؿ.أمي.. لقد ف -

 اء يتخمؿ وبرا، كانت زومته تبكي:شعر بالم

 .إنه ذنبي. إنه ذنبي لقد أخطأت منذ البداية. -

 ومعه أبو خالد. إسماعيؿصفؽ الباب بشدة ودخؿ 

 .وقفت عند قدميها وهي تقّوس ظهرها وتموء بغضب ،زلقت الهرة مف بيف يدي فدوة

سػػها بقػػوة ها مػػة فرماهػػا أرضػػًا ثػػـ رف ،مخالبهػػا فػػي ومهػػه قفػػزت القطػػة وأنشػػبت ،مػػف أمػػه إسػػماعيؿحػػيف اقتػػرب 
 ولـ تتحرؾ. فاصطدمت بالمدار،

بػػاسحرى  وأ ،فقػػررت الخػػروج منػػه قبػػؿ ممػػيء الممػػؾ ،أف مسػػدها مػػات لممػػرة الثانيػػة إسػػماعيؿ بػػوأأيقنػػت روح 
 ماالت؟الحتاوأي ممؾ يأتي لقطة ليخبرها ب كانت تشؾ في ممي ه. سنها

 .ض قرب شمرة الياسميفثـ وضعته في الحو  ،تيفمرتمف يفيدكانت زومته تمسؾ مسد القطة ب
 أخرى: ةمر  في أذنها إسماعيؿهمست روح أبو 

 فدوة.. فدوة.. فدوة.. ال تبؾ.. أرموؾ. –  
 .ولكنها لـ تسمع 

 كاف يعمـ أنها تحب الياسميف، فسكنت روحه الشمرة.
والزهور تتفتن واحػدة عينيها  ـفرأت الشمرة تكبر أمادًا مما استرعى انتباا فدوة، وية مصارت را حة الياسميف ق
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ت الشػػمرة دأوبعػػد الظهػػر بػػ ف تمػػة كبيػػرة مػػف الياسػػميف النػػدي.ثػػـ تسػػقط عمػػى الػػبالط الحمػػري لتكػػوّ  تمػػو اسخػػرى،
 ، ثـ  ذبمت.بالمفاؼ والتشقؽ

 وتطمب الغفراف. حوؿ فدوة ورتد منها بعد أف تحولت إلى روح ها مة إسماعيؿخرمت روح أبو 
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 المقاء

 إلى رهاـ
 

وتفحصػػوا اسغػػراض المومػػودة فػػي الكػػيس اسبػػيض بدقػػة.  ،اقمبػػوا حقيبػػة يػػده فتشػػوا أشػػياءها القميمػػة بحػػرص.
 عمػى الػرغـ مػف أنهػا تػأتي منػذ ،زيارتػه أبػداً  استطاعتولوال ذلؾ لما  ،ة منذ أسبوعيفر حصؿ أهمها عمى ورقة الزيا

 عشر سنوات قاطعة البمد مف طرؼ إلى آخر لتتمكف مف رؤية زومها.

 بالزيارة بسبب حالة مف توتر اسوضاع واستنفارها. ل غمبيةلـ يسمحوا 

ها فػػي الفتحػػة . مػػدت يػػدبياضػػًا مػػف الزيػػارة السػػابقة. السػػمانوف فػػي كػػؿ مكػػافأشػػّد ه شػػاحبًا وشػػعرا كػػاف ومهػػ
 :فقالت يديهما. ممسا.ابع د تالمست أص. بالكاالضيقة بيف القضباف

 ؟متى -

 ال أدري.. -

 أنتقي أكثرها عفوية. حاولت أف أحضرت لؾ الصور. -

 كيؼ دراستها؟ -

 ..واسنقى ،فهي تفكر بؾ دا مًا وذلؾ يدفعها لالستمرار نحو اسفضؿ ميدة. -

 ؟قوية -

 .كالشمس .أمؿ -

 اسصداء:ارتفعت اسصوات وترددت 

 زيارة بعد خمس دقا ؽ..ستنتهي ال .بسرعة ،بسرعة -

 ؿ اغسراع في كالمه ليقوؿ كؿ شيء:وحاو  رفع صوته قمقًا،

ا يراـ؟ أكؿ شيء عمى م ؟وصحتها ؟كيؼ صحتؾ وهناؾ بعض الرسومات. ،بذرة زيتوف حفرت اسمها عمى -
 المميع يبمغونؾ تحياتهـ. كؿ أموري ميدة.

 . بسرعة...هيابسرعة انتهت الزيارة.  -

 تالمست أصابعهما.

قمػياًل  حاولػت الػرين أف تمػرح ة وهػي تضػـ الرسػومات إلػى صػدرها.عنػدما خرمػت مػف البوابػ كاف الهػواء شػديداً 
 حػاوؿ السػماف في الباحة الواسعة تمـ الرسومات.رتها في الهواء فاتحة باب السمف. ركضت وطيّ  فحممت اسوراؽ
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تػا مػف يػدّي فرّ  ،إال اثنتػيف هػا مميعهػاً اسػتطاعت ممع مػف بػيف يديػه وتطيػر. مساعدتها ولكف اسوراؽ كانػت تهػرب
 قتا فوؽ السور باتماا حقؿ اسلغاـ.وحمّ  ،السماف
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 منى...."انكسارات طفل"

 وامهة محؿ. ـسحبها مف يدها مف أما

 هّيا.. -

 . أريد أف أبقى أكثر.ال أريد ،كال -

 .إلى الحديقةسآخذؾ  هنا منذ ربع ساعة. هيا، نقؼولكننا  -

 ضربت اسرض بقدميها.

 أف أعرؼ كيؼ دخؿ إلى الزمامة؟ .ال.. ال أريد -

 ألـ أقؿ لؾ؟ لقد ُركَِّب فيها. -

 .ال أصدؽ -

 .ابتسـ

 إلى الحديقة قبؿ أف يهطؿ المطر. سنذهب -

 ؟ما رأيؾ أف ندخؿ ونسألهـ كيؼ دخؿ إلى الزمامة ،ولكف -

 .هيا وضعوا وهو صغير ثـ كبر. -

وتػالا صػوت الرعػد فأغمقػت أذنيهػا. ركضػا. وكانػت أولػى قطػرات المطػر  ،يضيء السماءوكاف البرؽ  ضحكا.
 الكبيرة تتحطـ عمى أحمار الرصيؼ.

 نه المطر اسوؿ.إ -

 تريديف الذهاب؟ أما زلتِ  -

 ؟ألـ نتفؽ .طبعاً  -

فاختمطػا مػع  ،السػير يبط ػاولكنهمػا اضػطرا أف  أف يتحاشػيا االصػطداـ بهػـ، الفحاو  كاف الشارع مزدحمًا بالمارة
 التيار ثـ انحرفا إلى شارع فرعي.

ار التػػي تحطػػـ أحمػػ والنباتػػات السػػوداء، وقنػػاطر اسبػػواب، هػػاأليسػػت مميمػػة؟ البيػػوت القديمػػة بأحمار  انظػػرو -
فينيػر  بػيضانظػر كيػؼ يبعػث بنػورا اس لمصػباح القػديـ المثبػت إلػى المػدارووذلؾ ا المدار وتنسّؿ خارمة متدلية.

. وكأننا في زماف آخر. شرفة الخشبية،مف تمؾ ال مزءاً   كؿ اسشياء تبدو مميمة اليـو

 .الكتشافهافتفرح  تراها لممرة اسولى، تستكشفها، ى اسشياء وكأنهاكانت تضحؾ وتنظر إل
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 لنسرع قبؿ حموؿ الظالـ. -

 .وبدا لهما الشارع خاوياً  ،ثـ مريا قفزاً  ،ولوحا بيديهما أمسؾ كؿ منهما بيد ااخر،
*    *    * 

فتسمقا البوابة الحديديػة  مانبي لمحديقة مغمقًا،ف الباب الض شاحب، وكايكانت المصابين قد بدأت بالتوهج بوم
 متسمميف إلى داخمها.

 ووراميناس -

 .بفرحهتفت 

 ألـ أقؿ لِؾ؟ -

 ة.أكثر، شهقت مف الخوؼ واغثار  ارتفعتوكمما  وممست فيها، فبدأت رحمة الطيراف. اسرموحةركضت إلى 

 انتبهي. ستقعيف. -

 لف أقع. كال. -

 صرخت وهي في الهواء.

 ربما انقطعت السمسمة. -

 ال، ال يمكف. -

 حسنًا، كيؼ الحاؿ عندؾ في السماء؟ -

 را عو أال تريد أف تصعد إلّي، إلى السماء؟ -

 كال. سأعود بؾ إلى اسرض. -

هيهمػا. قطػع الطػيف المػزج مموثػة ثيابهمػا وومبعػد أف تطػايرت  ،فقفزت منها وارتطمػت بػه بقوة اسرموحةوأوقؼ 
بػػه. وكػػاف المطػػر يتحػػوؿ تػػدريميًا إلػػى  التصػػقتأبعػػد خصػػالت شػػعرها الرطبػػة التػػي  أخػػرج منػػدياًل ومسػػن ومههػػا.

 باب:خيوط مف الفضة تتسرب مف منخؿ ضخـ. سارا ببطء إلى أف وصال إلى ال

 كاف يمكننا أال نتسمؽ البوابة، فالباب مفتوح. -

 ؿ إلى اسرامين إف لـ نتسمؽ؟ؼ نصوكي -

ولكنهػا زوؿ. وكػاف المػارة ينظػروف إليهػا وتسمقت البوابة المفتوحة، فتمقفها في المهة اسخرى وساعدها عمػى النػ
 لـ تر أحدًا.

*    *    * 
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 أشعر بالموع. -

 أتدبر اسمر.لنذهب إلى البيت وس -

واسضػواء الحمػراء تكسػب  ،خ فيمػّزؽ ااذافص وكاف المطر قد توقؼ. صوت أغنية تافهػة يصػر ركبا المكروبا
والسا ؽ يراقبهما مػف مرآتػه التػي عمّػؽ بهػا  ،رخيصًا" كالخمارات. الدخاف يتسرب إلى المالبس الرطبة اً السيارة "موّ 

بػه تستشػعر دفػأا،  التصػقتمزّيف بورود بالستيكية وأعيف الحسػد.  ،مصحؼ صغير في غالؼ مف الخرز الممّوف
 كتفه مغمضة عينيها فغفت. سمعت صوته:عت رأسها عمى ووض

 توقؼ عنؾ.. لو تفضمت.. -
*    *    * 

فظهػرت المػدراف ذات الطػالء المقشػور يكشػؼ خمفػػه ت را حػة الرطوبػة. أنػػارت الغرفػة البػاب، فاحػ حػيف فتحػت
 عف اغسمنت الرطب.

 دمشؽ في الميؿ. تحت قدمّي. أحب –كمها  –ني أرى دمشؽ أحب هذا الغرفة سنمف كؿ شيء  عمى الرغـ -
 ؟السفف التي كنا نراها في البحر. أتذكر أضواؤها كأضواء

 .وكانت تخمع مالبسها المبتمة

 ال ستمرضيف.ا  سأغمي شايا و  -

 كانت قد ارتدت كنزة صوفية.

 سأغميه أنا. أممس. -

نع الشػاي. صػحظ تغّير صوتها فمحقها إلى الممر حيث كاف يومد المطبخ. أستند إلى المدار وراقبهػا وهػي تال
 كانت صامتة.

 تكوني "منى" الطفمة منذ لحظات؟ لـ تغيرت؟ هؿ حدث شيء؟ لـأ -

الػػذيف ولكػػف كػػؿ  ،وأظػػف أنهػػا سػػتغادرني قريبػػًا. ال أعػػرؼ .تػػرفض البقػػاء فػػي داخمػػي طػػويالً  أتعبتنػػي "منػػى". -
تخمص منػػه إال فػػي أسػػتطيع الػػأراا فػػي كػػؿ مكػػاف وال  ،هػػو ظمػػي السػػي أعتقػػد أف حظػػي  أحػػبهـ يغػػادرونني دا مػػًا.

 عندما يختفي القمر. الميؿ

 .افضحك ،رتطـ رأساهماا يدها، وعندما انحنيا اللتقاطها ممعقة كانت في أسقطت
*    *    * 

 فأحست برطوبته. ريرحيف دخال الغرفة ممست عمى الس

 لقد تبمؿ. أعتقد أنني لـ أقفؿ النافذة ميدًا. -
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رة التػي نعػاني ى خالياؾ؟ وكػأف كػؿ القػذامسدؾ وتنسؿ إلبلماء أال تشعريف بالتطهر حيف تصطدـ قطرات ا -
 منها قد ُغِسَمْت.

 حساس مميؿ.. هذا خياؿ..إولكنه  أو التعفف، ولكف أنا.. ال أعرؼ. "منى" الصغيرة ال تشعر بالذنب -

 وبدأت دموعها بالتساقط إلى الفنماف الذي تمسؾ به.

 قؿ لي؟ "منى" تغادرني فماذا أفعؿ؟ -

تالمػس السػحاب،  أسراب تحمب السػماء بأمنحتهػا، تغػادر إلػى منػاطؽ أخػرى، ؟يت يومًا همرة المقمؽهؿ رأ -
 ولكنها تعود. السماء فتصطب  أمنحتها بالزرقة، تالمس

لتػػي وط تهػػا بقػػدمي هػػي أرض مباركػػة فشػػممت ف اسرض اأحػػيف أتيػػت دمشػػؽ سوؿ مػػرة شػػعرت بػػ ؟أتعػػرؼ -
 ال بالقذارة.إفال أشعر  را حة الياسميف. إما ااف

 أثقمته ولكنه رغـ ذلؾ ينتظر المطر. ؿأعتقد أف الرما -

 أال تريد أف تأكؿ؟ -

 . لقد تذكرت أمي.كال -

الحقػػت  إحػػدى يػػديها فػػي الحمقػػة الدخانيػػة. وقفػػت. أدخمػػت رة ثػػـ نفػػث دخانهػػا عمػػى شػػكؿ حمقػػات.أشػػعؿ سػػيما
 :بعدها حاولت مع الحمقة اسخرى ،الحمقة بيدها إلى أف تالشت

 هري.أنها مَ  أساور مميمة. -

 عاد السنونو. -

 أشعر بالنعاس. -

 .سأذهب حسنًا. -

 أبَؽ هنا. .كال -

 سأناـ عمى اسريكة. ،إذف -

 رشؼ مف فنمانها الشاي البارد.

 أعطني السيمارة. أريد أف أصنع أسورة. -

 وأطفأت النور. ،سحبت منها قمياًل ثـ بدأت بالسعاؿ فأطفأتها ناولها المفافة.

 .بامورفتحات اس ؿانت الغرفة مظممة إال مف أشعة القمر التي تتسرب مف خالك

كانػت  بزبػد البحػر. كممػا ممعتػه بػيف راحتػي االحتفػاظأنػه ال يمكننػا  اكتشػفت أتعرؼ؟ حيف ذهبنا إلى البحر -
 فيتالشى وال يبقى في يدّي سوى الممن. ،فقاقيعه تتفمر بسرعة ها مة
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 نفسها كمنيف. رفنامت وهي تكوّ  .بهاملـ يُ 

*    *    * 

بعدها سمعت فوراف القهػوة فػوؽ  مى صوت "قرقعة" صادرة مف المطبخ.استيقظ في الصباح قبمها فاستيقظت ع
ه الممػيء ، قمبػت الفنمػاف ثػـ وضػعت صػحنشػربا القهػوة وهمػا يسػتمعاف لفيػروز. بعػد أف انتهػت مػف قهوتهػا ز.الغا

 .بالطحؿ عمى حافة النافذة وبدأت بمراقبته

 والشمس. ،والعصافير ،والغيوـ ،بًا أف يعكس طحؿ القهوة كالمرآة؟ أرى السماءأليس غري -

 صحف. ممس قربها وهو يدخف سيمارة:دخمت ورقة صغيرة صفراء وسقطت في ال ومف النافذة المفتوحة

 لماذا اخترت اسـ "منى" لمطفمة التي في داخمؾ؟ -

وأشارت إلػى ظهرهػا  -وفمأة نبت لي مناحاف هنا أبيض. اً حممت اليوـ بأنني أسير فوؽ أرض تصدر وهم -
تمتعػػت ، وحػػيف تعبػػت مػػف الطيػػراف اسػػترحت فػػوؽ السػػحاب قمػػيالً  .فطػػرت بهمػػا نحػػو السػػماء –تحػت عظػػـ الكتػػؼ 

 ومّت. .اسعمىالشمس الرا عة، شربت مف قطرات المطر الباردة ثـ سقطت مف  تبممسا

 البارحة قبؿ أف أناـ لـ تقصي لي قصة. -

 لقد كانت تعبة البارحة. ال أف تكوف "منى".إ يمكف لمطفمة التي في داخمي ال -

 ولكنني أخاؼ منها في نفس الوقت.أحب فيؾ "منى"  -

كانػت تزيػؿ أقػداح القهػوة والشػاي مػف فػوؽ يمارة أخػرى واعتصػرها بػيف أسػنانه. شعؿ سػأانتعؿ حذاءا وكاف قد 
هػو يتػدفؽ وكػاف قػد ارتػدى سػترته. لحػؽ بهػا وقبّمهػا فنفخػػت و  صػوت المػاء عالطاولػة، ثػـ ذهبػت إلػى المطػبخ. سػم

 وضحكا. عميه بعض الصابوف

 أراِؾ اليوـ. -

 أراَؾ اليوـ. -

حاولػت أف  .راقبػت الػدرمات ات وتالشػيه. حػيف خرمػت مػف غرفتهػاحذا ه بالػدرمـ سمعت صوت ارتطا خرج.
ت إلػػى أسػػػفؿ الػػدرج لػػػـ تنتبػػه إلػػػى تضػػع قػػدميها فػػػي اسمػػاكف التػػػي يمكػػف أف يكػػػوف قػػد داس عميهػػػا، وحػػيف وصػػػم

فتزحمقت وسقطت. وبينما هي مالسة عمى اسرض ال تقوى عمػى الوقػوؼ، هبػت نسػمة هػواء بػاردة، فبػدأ  ،رطوبته
ليسػػػتقر فػػػي بػػػرؾ المػػػاء الموحمػػػة. خّيػػػؿ إليهػػػا أنػػػه لػػػـ يكػػػف أبػػػيض  ،الياسػػػميف بالتسػػػاقط وأوراقػػػه مقموبػػػة إلػػػى أسػػػفؿ

 :فتساءلت

 كما كاف؟لماذا ال يعود برعمًا  -

زمامػػة وفػػي داخمهػػا  حتػػى عنػػدما عػػاد مالبػػًا معػػه هديػػة. اعػػادت إلػػى غرفتهػػا وممسػػت عمػػى السػػرير ولػػـ تغػػادر 
 وضعها عمى الطاولة أمامها. كرسي صغير،
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 هؿ ستغادر اليوـ؟ -

 أومأ برأسه.

 أذهب. ،حسناً  كنت أعرؼ. -

 ولكف.. -

 .قمت لؾ أذهب -

 فالمقمؽ يعود. لقد تقرر رموعي الميمة. -

 ال شيء يعود. -

 .سأبعث لؾ بالبرتقاؿ -

 .أذهب -

 ر المقابػؿ.داأمسػكت الزمامػة وقػذفتها بعنػؼ نحػو المػ طردا فخرج تاركًا الباب مفتوحًا.كاف يعمـ أنها ست تردد.
ثػـ  ،ه عمػى الػرؼتحطـ الزماج. خرمت مف السرير وسارت حافية فوؽ الشظايا، أخذت الكرسي الصغير، وضػعت

". داخػػؿ الزمامػػة ولكػػف حػػيف تحطمػػت.. شػػعر بنفسػػه عاريػػاً  ة: "كػػاف هػػذا الكرسػػي مسػػموناً كتبػػت فػػي ورقػػة صػػغير 
 ثـ سارت بقدميها الداميتيف نحو الباب وأغمقته. صقتها عمى حافة الرؼ تحت الكرسيوأل
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 العاشقان

 لـ تشعؿ. وشمعة ،وكأسيف لـ يّمسا ،لـ تمد سوى زمامة خمر في الصباح حيف دخمت اسـ إلى الغرفة

سمعت الشخير المتناوب في الغرفة المماورة فقامػت بهػدوء وفتحػت البػاب الخػارمي قمػياًل. ذهبػت إلػى المطػبخ 
ولػػـ تػػنس أف تحضػػر شػػمعة. ثػػـ ممسػػت  ،أحضػػرت زمامػػة خمػػر وكأسػػيف صػػغيريف .متممسػػة طريقهػػا فػػي الظػػالـ
 قرب النافذة ترقب الطريؽ.

الػبط المهػامر وأسػراب  منسػاب نوعػًا مػف الهالميػة الرطبػة،ال كاف الضباب يغطػي أعمػدة النػور فيعطػي الضػوء
 تصدر نحيبًا قمقًا.

ر، فقفػزت باتماهػه نقَػبيف نػوـ ويقظػة أدركػت أف البػاب يُ  تسرب البرد في ضموعها فتكومت عمى نفسها وغفت.
 وفتحته بحذر.

 ا همسًا:ضـ مسدها بمطؼ وغنّ  عمى حافة السرير.ممس  لباب.دخؿ إلى الغرفة مسرعًا وأغمؽ ا

 نيييردلي يردلي سمرة قتمت"

 خافي مف رب السما وحدي ال تخميني

 أسمر حمو ما ما عمى ديني أبوؾ يا

 أنت عمى دينؾ وأنا عمى ديني

 "صومي خمسينؾ وأصوـ ثالثيني

لحػف التػنفس الرتيػب  مف إال هدوء .الكؿ نياـ .السكوف مطبؽ بصمت ثقيؿ فمأة لمع ضوء الممر. فتن الباب.
 المنتظـ.

 صوت هامس ينساب مف السرير:

 وضتؾسوأعمؿ سمـ مف حرير وأصعد "

 وبوس خد اليميف وأحضف قامتؾ

  ."وأفرش فراش الهنا ومخدتها زندي
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 الجثة

مػدا عقػدًا عػاد ليبحػث عػف بريقػه فو د الكهربػاء. تػابع سػيرا ثػـ توقػؼ. عنػدما كػاف يسػير محاذيػًا لعمػو  لمع فمأة
و اسعمػػػى حيػػػث الضػػػوء الفضػػػي الشػػػاحب يمػػػّد أذرع نػػػورا سػػػبحة. تطمػػػع نحػػػيشػػػبه الم بحبيبػػػات ممونػػػة مرصوصػػػة

 البارد مسد الرصيؼ. قذؼ العقد في الهواء ثـ التقطه ووضعه في ميبه. فّكر: هليداعب بدف 

- .  يمب أف أناـ. سأناـ اليـو

لػػـ يكػػف  امػػة عػػرؽ،اتخػػذ قػػرارا وأسػػرع باتمػػاا دكػػاف "حبيػػب" القريػػب حيػػث اشػػترى بمػػا تبقػػى مػػف مالػػه أكبػػر زم
مػا الكبيػرة. سػمّؿ فػي قا مػة ديونػه الطويمػة عمبتػيف مػف السػما ر أمامه خيار آخػر. ومشػى سػاحبًا  ،إمػا الصػغيرة وا 

قدميػػه بتعػػب مفػػام  واضػػعًا الزمامػػة تحػػت إبطػػه، محػػاواًل إطالػػة المسػػافة نحػػو بيتػػه قػػدر اغمكػػاف. سػػار فػػي أكثػػر 
 اسزقة ضيقًا وعتمة. طارد القطط. صرخ بأعمى صوته:

 رب؟ إف كنت تسمعني فأمب. أتسمعني يا -

 ي ت.ضولكف أحدًا لـ يرد. فقط سمع سبابًا آتيًا مف إحدى النوافذ التي أ احطمه الصدى المرتّد. هّز أحشاء

حػػاوؿ إخرامػػه  فا ػػدة. ضػغط عميػػه دوف دارا نحػو اليسػػار ولكنػػه لػػـ يسػػتمب.أ .دّس المفتػاح فػػي الثقػػب الصػػدئ
 فتحطـ الخشب المتآكؿ. دخؿ وصفؽ بقاياا وراءا. وراء قمياًل ثـ دفع الباب بقدمهلفمـ يستطع، عندها ابتعد إلى ا

 سار في الباحة الرطبة ضاغطًا بحذا ه العسكري الثقيؿ فوؽ اسوراؽ الصفراء الهّشة.

زج رأسػه فػي المػاء المػزج إلػى أف أحػّس باالختنػاؽ والتمّمػد. انػتفض.  إلى انعكاس القمػر فػي مػاء البركػة.نظر 
أنػار المصػباح اسصػفر. ممػس  نكسرًا، هالميًا. فػتن بػاب غرفتػه.م لماء مرة أخرى فومد قمرًا آخر،في ومه انظر 

وسػػػخة  ثػػـ نػػزع اسخػػرى. تأممهػػػا طػػوياًل. كانػػت هرمػػة، رماهػػا إلػػى الزاويػػػة ه.عمػػى حافػػة السػػرير ونػػزع فػػػردة حذا ػػ
وؽ سريرا المعدني الذي صػّر بػألـ. غػاص قط فارتّد إلى الوراء وس وممتم ة بالطيف. رمى بها إلى الزاوية اسخرى.

. تػذكر العقػد .إغماضػهنظر إلى موربػه المثقػوب ثػـ نظػر إلػى المصػباح وأغمػؽ عينيػه نصػؼ  في موؼ السرير.
قربه. رماا  بيباته مزينة بزهور دقيقة صغيرة.حاح. كاف يممع بنزؽ وكأنه يشاكسه. أخرمه وتأممه في ضوء المصب
صػػّب ثالثػػة أربػػع كػػأس صػػغيرة وذهػػب إلػػى المطػػبخ ليحضػػر المػػاء. عنػػدما أضػػاء  ة.أشػػعؿ سػػيمارة وفػػتن الزمامػػ

اتمه نحو المغسػمة وأخػذ زمامػة فارغػة موضػوعة عمػى حافتهػا.  صير في اتماهات مختمفة.االنور تراكضت الصر 
 ففّحت. نفّيةفتن الح

 إلى المحيـ. -

 وبصؽ بمغمًا.

*    *    * 
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لراديو. قّمب موماته ثـ أطفأا. رشؼ. أشعؿ سيمارة أخرى مػف العقػب. رماها فوؽ الكرسي. شّغؿ استرته و  عنز 
 في خاصرته. أنغرزاستمقى فتضايؽ. أخرج العقد الذي  أغرقه في المنفضة. رشؼ.

 يمعب معي. اسحمؽ. -

 رفعه عمى امتداد ذراعيه. كاف يت س بغنج داف .

 القفؿ معّطؿ. ؟ انزلؽ عف رقبتها.هترى كيؼ أضاعت -

 بات برفؽ فأحّس بدف ها.لمس الحبي

 تشبه أمّي. .ضبابيتاف تحيط بهما التماعيد عيناهافسحة صدرها بيضاء. شعرها شا ب.  عنقها داف . -

 حبس العقد في قبضته. ط الرماد فوؽ المفرش. أنزؿ يديه. رمى عقب السيمارة.سق

 ؟ ربما يكوف مسدها ممتم ًا.ال إنها صبية. ومنتاها متوردتاف. شعرها -

 ى باتماا الكأس. شربها دفعة واحدة.تمطّ 

 أبيض". ه"كعب -

 .عاد لالسترخاء

 .نسيت ؟متى ؟متىآخر مّرة لمست فيها امرأة  -

 ضرب براحته عمى مبينه.

 قرف.. ال. ؟أربعة أعواـ ال. ؟عاـ -

فػػرأى مثتهػػا المافػػة مسػػمونة فػػي نسػػيج عنكبػػوت. ارتمػػؼ. أيقظػػه الرعػػد، قطػػرات  نظػػر إلػػى السػػقؼ ضػػحؾ.
 .وصفير الرين المتسممة مف شقوؽ النافذةحاوؿ اقتحاـ الزماج فتتحطـ بيأس، لتي تالمطر ا

 كـ هي كريهة. -
 فاحترقت أذناا وعيناا. أحس بأحشا ه تبدؿ أماكنها. شرب مف عنؽ الزمامة

 . تتحداني.وكانت تصرخ وتتموى ،مالحًا مداً  دمها كاف مالحًا، -
 حاوؿ التحديؽ في المثة. دمعت عيناا. 
 عيناها غا رتاف. لبشاعتهاو ممدها ممّعد. يا اهي آثار أسناني عمى رقبتها. مصصت دمها كّمه. ولكفه -

بتراد به. بحث عف برودته دوف فا ػدة. أحػّس بمزومػة اال أمسؾ المهب بمسدا. تقّمب في الفراش محاوالً  احترؽ.
. فػوؽ الحػذاء. فػوؽ الطاولػة. لعفػف. هػوت فػوؽ ومهػهفي سرواله فممس. بػدأت القطػرات بػاختراؽ خشػب السػقؼ ا

 فوؽ العقب المشتعؿ. في الكأس الفارغة.

ثػػـ تحػػوؿ  معّمقػػة مػػف إحػػدى سػػاقيها فبػػدأ يبكػػي.نظػػر إلػػى السػػقؼ فػػرأى مثػػة عنكبػػوت مافػػة تتػػدّلى فػػي الشػػبكة 



 ٕٙ 

  بكاؤا إلى نشيج استمر حتى الصباح.

81/7/8991 
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 فراشات تبحث عن وطن

 نت مميمة وحزينة.أدمشؽ. كـ  دمشؽ.. آا يا -

والمقػػاهي ممي ػة بالغربػاء الػذيف امتػذبتهـ أضػػواء  مػػف الرصػيؼ لتنيػر اسقبيػة الرطبػة،تنبعػث ليػؿ حػار. أضػواء 
ومسػارح  يات المعػة لفنػادؽ ومطػاعـ وعػاهرات،ودعا ،المدينة الكاذبة كما الفراش. وامهات تمذب العيوف الما عة

يتػدافعوف. غربػاء  عمياف ال يعرفوف إلى أيف يسيروف. يتزاحموف.ة. أناس وسينمات. أضواء تومض. أضواء ممون
ف. ماسػحو أحذيػة يوطػؤوف باسقػداـ. تا هوف يبحثوف عف وطف. ال يسمعوف رنػيف أمػراس الكنػا س وأصػوات المػآذ

يسيروف. أعقاب سما ر تسد مصارؼ المياا ولكنها تطيػر مػع مػرور سػيارة مسػرعة  يحمموف صناديقهـ ويسيروف،
  تمنعه مف دخوؿ الر تيف المقروضتيف بالحزف. انها الهواء.خادت تدهس ضريرًا يقطع الشارع. سيارات تقتؿ بدك

أبنيػػة مهمػػورة وحطػػاـ متػػراكـ قػػرب المرافػػات. صػػرخات وحشػػية تػػأتي مػػف ال مكػػاف فتصػػطدـ  وفػػي مكػػاف آخػػر
 شرايينها: بمدراف اسزقة الضيقة التي تتناقؿ الصدى فيسري في

 ديمة تحتضر.دمشؽ الق - 

 دمشؽ مدينة الحمـ والسراب. كذبة كبيرة.
*    *    * 

االستشػعارييف باحثػًا عػف شػيء  كاف يمشي قمياًل ثـ يتوقػؼ محركػًا قرينػه تابعت حركة صرصور عمى السقؼ.
. نظػرت إلػى ومػه ابنتهػا ثـ يتابع المشي مػف طػرؼ إلػى آخػر وكأنػه ضػؿ طريقػه فػي مسػاحة السػقؼ الواسػعة ما،

وفمػػأة  صػػور الػػذي أصػػبن فػػوؽ رأسػػها مباشػػرةعػػادت لتراقػػب الصر  قربهػػا، كػػاف تنفسػػها منتظمػػًا فاطمأنػػت.النا مػػة 
كػػاف يدغػػدغ  وحػػيف تمكنػػت منػػه ،حاولػػت التقاطػػه بهػػدوء كػػي ال توقظهػػا فتفزعهػػا هػػوى. سػػقط عمػػى ومػػه الصػػغيرة.

 ذهبت لتتقيأ.رمته و  . وحيف خرج موفه اسصفرفسمعت صوت تحطـ هيكمه ضغطت طرفي أصبعيها بأرممه.
*    *    * 

 بشػميرات شػوؾ خضػراء وسػروات فتيػة. مباؿ كظهر التنيف تتػابع وراء نافػذة البػاص. صػحراء بيضػاء مشػقوقة
 طريؽ متعرج يقطع المبؿ الحميؽ وابنتها في المعقد قربها تمصؽ ومهها ويديها بالزماج.

 ماما انظري بسرعة.. ماما، -

 وأحشاؤا مدلوقة بمانبه. نظرت فرأت مثة كمب عمى مانب الطريؽ

 متى سنصؿ يا أمي؟ -

 هؿ مممت؟ -

 البحر. ولكنني أريد أف أرى كال. -
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 انظري.. سترينه. انظري إلى تمؾ الغيـو وكأنها خراؼ صغيرة. -

 اقتربت منها والتصقت بالزماج:

 إنها ممزقة. -

 بؿ مقطوعة بفأس. -

التركيز. وحينها انتبهت ال بنتها الغافية عمى ركبتيهػا  حاولت أف تقرأ في كتاب ولكنهـ وضعوا فممًا فمـ تستطع
 فراقبت المشاهد الممونة المتراكضة خمؼ النافذة.

 البحر.. -

 أيف؟ -

 وكاف النـو ما يزاؿ في عينيها البراقتيف.

 هناؾ.. -

 وأشارت إلى ما وراء الغابة عمى يسار الطريؽ.

 إنه صغير. -

 .فضحكت

 سنراا اليوـ؟ -

 أمؿ.. -

*    *    * 

 أمي، السففوو كـ تبدو صغيرةو -

 كاف شعرها الكستنا ي يتوهج ذهبًا تحت أشعة الشمس.

ؽ الرمػػاؿ ترقػػب ابنتهػػا وهػػي تمعػػب باسصػػداؼ وقطػػع البالسػػتيؾ. أمسػػكت قبضػػة رمػػؿ فانسػػاب بػػيف فػػو  تممسػػ
تفسخ تػأتي مػف ورا حة  ،أصابعها ببطء وهو يطير مع الهواء. الشاط  مزدحـ بالمصطافيف الذيف يحمبوف البحر

 مكاف ما.

 أمي، أمي.. انظري. -

 .ا نورسًا ميتًا مف مناحهوأتت حاممة بأطراؼ أصابعه

 ارمه. ستمرضيف. -

 إليها باستياء. وانحو ممموعة يأكموف البطيخ ويرموف قشورا إلى ما وراء ظهورهـ فنظر  ألقت به بعيداً 
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 أريد أف أخمع حذا ي. -

ال دست عمى شيء حا -  د.لكف انتبهي وا 

 كـ هو كبير وأزرؽ. كال. أخضر. -

ت تمهػو بمراقبػة آثػار قػدميها الصػغيرتيف عمػى الرمػاؿ المالحػة. تػركض إلػى البحػر ابينمػا فػر  ،ضحكت واستمقت
 انحسار الموج وتعود زاعقة والزبد الفضي في أثرها. كاف هدير البحر يشبه اسحالـ فغفت وغطاها الرمؿ. عند

*    *    * 

 ركضت الصغيرة فمحقتها وهي تنوء تحت حقيبتها الثقيمة.عند عتبة الضيعة فنزلتا. كروباص توقؼ المي

 هؿ سنمشي طوياًل؟ أمي، -

 .ور حوؿ أمها وتسحب سترتها بإلحاحوكانت تد

 أمي.. أمي.. ماما.. -

 لـ ترد.

 لقد تعبت. منى.. متى سنصؿ؟ -

 حبيبتي. قريبًا. يا باً قري -

ي فتمتزج اسلواف. صػخور سػوداء مشاكسػة ضيقة يتخممها أقحواف قرمز  سنابؿ قمن تنبت عمى مدرمات صغيرة
فتطػػرد الحػػزف المعتػػؽ. ظػػالؿ تزيػػدها ضػػيقًا، ورا حػػة السػػندياف والصػػنوبر تػػدخؿ الػػر تيف فتنبثػػؽ عمػػى المػػدرمات 

 طويمة.

 سنسرع قمياًل فربما استطعنا رؤية الشمس وهي تذهب لتناـ. -

وصػنعت أكمػياًل ممونػًا أعطتػه لمصػغيرة. وحػيف وضػعته  ،رؼ أسػماءهافي طريقها قطفت أزهار برية لـ تكف تعػ
 عمى رأسها سألت:

 كيؼ أبدو؟ -

 كممكة. -

 ممكة ماذا؟ -

 سألت بعفوية.

 ممكة النّوار.. -

 ت وكاف بانتظارها فاتحًا ذراعيه.ركضت باتماا البي
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 عمو.. ماما تقوؿ أنني ممكة النّوار.. عمو، -

 ..تعالي بؿ أنت فراشة حموة، -

 ا عاليًا نحو الفضاء ودار بها وهي تضحؾ برنيف مرح.ورفعه 

*    *    * 

وأوراؽ أغصػػػانه تممػػػع ممنػػػارًا فتحمػػػب شػػػمس  ،اغسػػػفمتيةمػػػذور السػػػندياف فػػػي الشػػػرفة الواسػػػعة تحطػػػـ اسرض 
ا الوادي في ندى الضباب الطفؿ. قباب بيضاء تشؽ الصخور وبيوت صغيرة متفرقة تتخممه يختب  بينما ،الغروب

 طرؽ ضيقة تصعد المبؿ المماور.

 انظري.. ماما.. -

وأشػػػارت نحػػػو السػػػنونو الطػػػا ر منفػػػردًا بسػػػرعة كبيػػػرة مشػػػكاًل حمقػػػات واسػػػعة. أحضػػػرت والدتػػػه المتػػػه وممسػػػوا 
 يثرثروف. بينما الصغيرة تقفز مف مكاف اخر.

 ألـ تتعبي؟ -

 ال. -

 رأسها بالنفي. حركت

 تعالي سحبؾ. قمياًل؟ -

 ها فداعبت شعرها المتموج ومشطته بأصابعها ثـ ضمتها.التصقت بوالدت

 كـ تحبينني؟ -

 هكذا. -

 وفردت ذراعيها عمى اتساعهما.

 فضمتها مرة أخرى.

 ؟ألست نعسانة لؾ مف مشاكسة. اي -

 ؟عمو مازف.. ألف تحكي لي حكاية ال. -

 أنت هي الحكاية. -

 أرموؾ.. حؾ لي.إ -

 متأهبة لمسماع. واقتربت منه واضعة راحتيها عمى ركبته

 ؟اتفقنا أف تذهبي لتنامي بعد أف أنتهي. سأخبرؾ بشرط حسنًا. -
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 أمؿ. -

 أمابت بخبث.

 نهر كبير مدًا اسمه الفرات. سالؼ العصور واسزماف وحتى اافما كاف في قديـ الزماف و  ياكاف  -

 .وأرهفت السمع وهي تتسمؽ ركبتيه ابتسمت.

فتعاقبػػػه  لهـ ومػػػزارعهـ.فيغػػػرؽ حقػػػو  ،يف يغضػػػبه البشػػػر يفػػػيضصػػػاؼ وحنػػػوف ولكػػػف حػػػ نهػػػر قػػػوي، سػػػريع، -
 مطػػرًا يحيػػي الصػػحراء ويسػػقي اسرض، يػػدور فػػي أنحػػاء الػػدنيا ينػػزؿ ويشػػكؿ غيمػػاً  ،الشػػمس حارقػػة مػػاءا ليتبخػػر

وهكذا إلى ما  افرويعود ماؤا إليه مهما س ذي النبع فيتدفؽ الفرات مف مديد.ويغ ،فيتغمغؿ الماء في باطف اسرض
 يظؿ خالدًا. يةال نها

 انتهت؟ -

 أمؿ.. -

 إنها قصيرة مدًا. لف أناـ. -

 مشاغبة. -

 لماذا تعاقب الشمس النهر بينما عميها أف تعاقب البشر الذيف يغضبونه؟ ، عمو؟ولكف -

 هكذا هي الحكاية يا فرات. -

 أليس لديكـ نبع؟ -

 لدينا. كيؼ حزرت؟ أمؿ -

 . خذني إلى النبع.إنه سرّ  لف أقوؿ. -

 عينيها وأضافت:ت إلى أمها بطرؼ نظر 

 لو سمحت. -

 نّوارني. يمب أف تنامي فأمامنا سفر طويؿ. لقد طمع القمر يا -

 فأصرت:

 لنذهب إلى النبع ثـ أناـ. -
*    *    * 

قيػػؽ الضػػفادع يعطػػي يػػر المػػاء البعيػػد المترافػػؽ بنخر و  ،لػػى النبػػعإر يضػػيء الطريػػؽ الممتويػػة نػػزواًل ضػػوء القمػػ
 بالماء. شعورًا بارداً 

 و احممني.عم -
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مػػف ما ػػه صػػامتيف. اختػػرؽ السػػكوف  اا دوف أف يشػػربفعػػاد ،فحممهػػا وعنػػدما وصػػال إلػػى النبػػع كانػػت قػػد نامػػت
 وعند تخطيهـ عتبته بدأت الثعالب بالعواء. ،صوت طا ر ليمي حزيف رافقهـ حتى البيت

 .كانت ستفزع الحمد هلل إنها نامت. -
وراء أضواء المبؿ، بينما أمه  في الشرفة فنظرت إلى البحر المختب  ممساضعت ابنتها في الفراش وغطتها. و 

 وحيف خرمت تنهدت: ،تسّوي صورة عرس ما مة عمى مدار الغرفة المقشور
 المسكينة. لقد نامت مف دوف عشاء. -
تمدونها باغضافة إلى السفر. اسطفاؿ.. يحمموف في أمسػادهـ طاقػة غريبػة وكػأنهـ يسػ لقد لعبت اليوـ كثيراً  -

 مف الشمس.
 لقد أكؿ الغبار كتبؾ. ألف ترتبها؟ -

 .فمـ يرد
 .تصبحاف عمى خير -

 وذهبت لتشاهد التمفزيوف.
*    *    * 

نها تعود ولك ،طة كبيرة تحوـ حوؿ المصباح الكهربا ي. تصطدـ به. تعمى بنورا فترتطـ بالحا كانت فراشة ليمي
 إلى أف سقطت ميتة. رة أخرى وأخرى.ر مفتصطدـ وتدو لمدوراف حوله مرة أخرى. تمتهب 

نحػػـو حولػػه ونحػػف نعػػرؼ بػػأف نػػار ضػػيا ه سػػتحرؽ  به هػػذا الفراشػػة. نتمػػه نحػػو النػػور.أحيانػػًا أفكػػر بأننػػا نشػػ -
 أمنحتنا.

 .لقد زادت سوداويتؾ -
 قالها ببطء بعد سكوف وهو ينظر إلى اسرض محاواًل منع نممة سوداء مف المرور فوؽ حذا ه.

في زماف ما ويسحبؾ مف ذاكرتػؾ  . فهروبؾ لف يطوؿ. سيأتي شخص ماولـ تكف كذلؾ تصوؼأما أنت فم -
 .ؾ عمى حمبة الواقع فتتحطـ عظاـ حوضؾيليرم

 بيتها ظاهرة.صوكانت بداية ع
 لقد تغيرنا. كبرنا. وهذا كؿ ما في اسمر. -

 وببرودا زاد مف استفزازها.
فقررنػا أف نحيػا عمػى  ،تحطػـ فػي زماننػاكؿ شيء  ارات.ميؿ انكس نحف العالـ وهو ينكسر. ىنحف ميؿ وع -

 شػيء لػـ يعػد فػيّ  ت طريؽ العودة. تقوؿ أنني تغيرت؟ ال. لػـ أتغيػر كثيػرًا.كؿ شيء قد تحطـ وقطع حطاـ آبا نا.
منػػػذ  سػػع لتمقػػػي الصػػدمات. صػػدمت بػػػالطالؽ. ولكننػػي كنػػػت أتوقػػع رحيػػػؿ سػػامرلػػـ يعػػػد هنػػاؾ ممػػػاؿ أو  ليتغيػػر.

لى أيف؟ هاا؟ ليبحث عف وطنػه الضػا ع.لمحظة التي تعرفت ا لػـ يكػف يريػد  فيها إليه. كنت أعرؼ أنه سيغادر. وا 
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ر سػخروا مّنػا ورمػوا آخػ ضػايا حػيف بػدؤوا بمفاوضػات السػالـ.الق باعوا مميع أف يصدؽ أنهـ باعوا وطنه السميب.

عػرؼ مػاذا. وكممػا تحركنػا إلػى بالقذارة و.. ال أ فونته.ممي ة بغبار التاريخ وع قضية عرض في هاوية ال قعر لها.
 ي وموهنا شعارات اسخالؽ والقيـ والديف. ماذا بقي منها؟ ال شيء.اسماـ اعترضونا وشهروا ف

 فحطاـ. ولكف سامر أفضؿ منؾ. فهو ما يزاؿ يبحث عف شيء. أما أنت
إلى القمر  أشعؿ سيمارتيف وأعطاها إحداهما. امتصت أحشاءها ونفثت الدخاف أساور فضة وهي تبتسـ ناظرة

 النا ـ مرتك ًا غيمة شفافة.
 ترمعت لتبحث عف ذاتها في بيت والديها. بعثػ ؽ روحي معها. لقد رحمت هي أيضًا.روح لينا تتمزؽ وتمز  -

 حف إلى البحر؟أفيها اسمؿ ففاقتني قوة وشماعة ومرونة. تعرفيف كـ 
 هكذا.. -

 وفردت ذراعيها عمى اتساعهما فضحكا.
. دميػػت فػػي مكػػاف وأنػػا أبحػػث عػػف وطػػف؟ أبحػػث عنػػه فػػي اهلل، فػػي البحػػر، فػػي إنسػػاف،سػػأربي ابنتػػي  كيػػؼ -

لطيشػها ولكننػي أتسػاهؿ  أحيانػًا أقسػو عميهػا –تنهػدت وتوقفػت لثػواف  –أريػدها أف تممػؾ وطنػًا  قدماي وأنا أبحػث.
يها الصػغيرتيف وهػي تسػير واضػعة قػدم ف. ميؿ أهمها لـ يممػؾ وطنػًا.بال وط فيما بعد. أشفؽ عميها فهي بال أب.

 فوؽ خطاهـ الكبيرة.
 ممػاذيؼ. . ونحػف قػـو بػالومه زورقنا المثقوب مف مكاف اخػريحرؾ م الوطف كالبحر. يممعنا، يغدر بنا، -

دراكنػػا ال يسػػعنا لمعرفػػة أف الػػوطف  ،فنتػػوا مػػف المنػػوب إلػػى الشػػماؿ، مػػف الشػػرؽ إلػػى الغػػرب، وتخػػتمط المهػػات وا 
 ت.سمف كبير قضبانه تحتؿ كؿ االتماها

 وطف كرماد سما ر.. -
 رمت سيمارتها أرضًا وتركتها تنّز.

 شفافيتؾ منعتؾ مف احتوا ه. لكف ظننتؾ تممؾ وطنًا. -
 هؿ تساعديني في تحضير العشاء؟ -

 دخال إلى البيت والضباب قد بدأ بمداعبة سفوح المبؿ وأوراؽ السندياف.
*    *    * 

عبػر مسػاحات شاسػعة مػف  ،متا الباص مف مديد. إلػى الشػماؿف استقكانت يد الصباح تسرؽ نـو اسقحواف حي
اسراضػػي الزراعيػػة الخصػػبة حيػػث حقػػوؿ واسػػعة مػػف قمػػن أسػػمر لػػـ يػػتـ حصػػادا بعػػد، يرتمػػؼ مػػف لمسػػات الػػرين 

 فيتموج.
 أمي.. لماذا تركنا عمو سامر؟ -

 سكتت لبرهة:
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 ه الذي حممه يحتاج إليه.سف وطن -
 ف؟ أليس صديقؾ؟ـَ ال تتزوميف مف عمو مازف إذلِ  -

 ضحكت:
 ولماذا تريديف أف أتزوج؟ -

 صبعها الصغيرة:إكانت تقرض "ِعْرَؽ ممن" في 
 وعمو سامر. سف الكؿ لهـ آباء. أنا أحب عمو مازف. -

 ماما.. أميبيني..
 حبيبتي.. عمو مازف يحب الخالة لينا.. -
 لماذا ال يتزوماف؟ -
 سنها ال تعرؼ بعد إف كانت تحبه. -
 ب؟ومف تح -

 تحب البحر أكثر منه. -

 .لتتزوج البحر إذف -

 ضمتها فشمت را حة الحميب في عَرَقها.
*    *    * 

فػػراغ حمولتهػػا. إة منػػذ زمػػف طويػػؿ بانتظػػار دورهػػا فػػي شػػمس آب الغاضػػبة تصػػهر معػػدف الشػػاحنات المتكاسػػم
حيػػػرة مػػػف السػػػراب الشػػػاحنات تمتػػػد عمػػػى مانػػػب الطريػػػؽ برتػػػؿ طويػػػؿ يكػػػاد يصػػػؿ اسفػػػؽ، حيػػػث يغػػػرؽ آخػػػرا فػػػي ب

سػػفمت الممتهػػب تخػػز غالمتحػػرؾ. أصػػابع الشػػمس تتخمػػؿ الػػرأس لتسػػحؽ الخاليػػا الدماغيػػة بمتعػػة سػػادية، ورا حػػة ا
اسنػػػؼ بشػػػدة. ممػػػوع مػػػف النسػػػاء المسػػػنات والشػػػابات واسطفػػػاؿ يقرفصػػػوف عمػػػى اسرض الترابيػػػة قػػػرب الشػػػاحنات 

 مف حمولة السيارات.منهمكيف بممع حبات القمن النحاسية المغّبرة المتساقطة 
 ،صػػاؼ ،نقػػي ،شػػفاؼ وراء تمػػة ترابيػػة. سػػطحه أزرؽ فضػػي،وبعػػد انتهػػاء الرتػػؿ بسػػاعة ونصػػؼ الح الفػػرات 

 وكانت فرات تغفو عمى ركبتيها. نفاسه فشعرت بشيء يشبه الوطف،أحست بأحنوف. 
87/1/8991 
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 أقرب إلى النجوم

يبحثوا عػف مصػدرها. تشػمموا وحيف ضاؽ صبرهـ قرروا أف  ميراف لعدة أياـ،عمت الأز ة النتنة قد كانت الرا ح
 سػوا قػرروا االتصػاؿ بأحػد وحػيف ي ،فتذكروا أنهـ لـ يروا العموز منػذ زمػف طويػؿ. دقػوا بػاب دارا فتػرة طويمػة ميداً 

قػػرب البحيػػرة  ،بػػيف أشػػمار النػػارنج ،فػػي الحديقػػة دفع المميػػع يبحثػػوف عنػػه فػػي الغػػرؼ،وحػػيف فػػتن البػػاب انػػ أوالدا.
 اً سػاند ،ا كػاف يحػب الممػوس عمػى سػطن الػدار. صػعدوا السػطن فومػدوا هنػاؾبػاأالصغيرة. إلى أف تذكر ولػدا أف 

والقمػػر المسػػتدير ينيػػر تقػػاطيع ومهػػه بمػػوف أخضػػر، وأضػػواء المصػػابين فػػي  ،ظهػػرا إلػػى المػػدار وأرميمتػػه بمانبػػه
مكونػػة صػػورة مميمػػة لسػػمادة مخمميػػة سػػوداء مطػػرزة  ،المبػػؿ العػػالي تخػػتمط بممعػػاف النمػػـو الصػػغيرة فػػي السػػماء

 بالخرز البراؽ.

.  كاف أقرب ما يمكنه إلى النمـو

وهو في طريقه إلى المقبػرة الواقعػة عمػى سػفن المبػؿ. قميمػوف مػف  يتراقص لتابوت يتمايؿ بفرح عمى اسكتاؼ.ا
 أو الالشيء. كوا قمياًل وانتهى كؿ شيء،ب وضعوا في التراب، قرؤوا الفاتحة، .حضروا المنازة التي لـ تكمؼ كثيراً 

فقػد كػاف يمػد صػعوبة  ،. ظػؿ هنػاؾ حتػى المسػاءفي ذلػؾ اليػوـ كػاف العمػوز مالسػًا عمػى سػطن الػدار كعادتػه
ماء واالسػػػتماع إلػػػى ضػػػميج فػػػي صػػػعود الػػػدرمات ونزولهػػػا. أقبػػػؿ المسػػػاء والعمػػوز مسػػػتغرؽ فػػػي تأمػػػؿ السػػػ بالغػػة

 ،يػدؽقمبػه  .نػه قػد أخطػأأثػـ يػدرؾ بأسػى  مع دقات، يتمهؼ، يحاوؿ القياـيس اسطفاؿ. كاف ينتظر أف يدؽ الباب.
وصػوت مػألوؼ يهمػس فػي  ،وأبواب الميراف ُتَدّؽ ولكف بابه يظؿ صامتًا. فمأة أحس بيد بػاردة توضػع عمػى كتفػه

 أذنه:

 أما حاف الوقت أيها العموز؟ -

  رأى ومهًا كاف عمى وشؾ نسيانه.

 سمعؾ تطرؽ الباب؟ولكف كيؼ دخمت؟ لـ أ أهاًل. -

 بواب. بدأ الخرؼ يؤثر فيؾ. ولكف هؿ تتذكرني؟ما بالؾ أيها الصديؽ؟ أنسيت أنني ال أدؽ اس -

 طوياًل بالومه وأرتعش:حممؽ العموز 

أال  .  ولكػف. لػـ أتوقػع أنػؾ سػتأتي لزيػارتي قريبػاً لعز؟ كنػت أفكػر فيػؾ ولكنػؾ فامػأتنيآآ.. أهذا أنت يا أبا ا -
 مال ـ؟ فأنا لـ أستعد بعد. ت غيرترى أف الوق

 .أراؾ تخميت عف الرسميات أيها العموز وتناديني بأبي العز هكذا فقط -

كػاماًل معػًا؟ أربعػوف عامػًا وأنػت تريػدني  راً ألػـ نمػض عمػ ؟أـ.. وماذا تريػدني أف أقػوؿ لػؾ: السػيد أبػو العػز؟ -
 نتخمى عف الرسميات. نستطيع بعدا أف وال تسمي ذلؾ عمراً  ،وأربعوف عامًا وأنا أستمهمؾ
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لمػوت ليحصػموا . أمثالػؾ يتمنػوف االمػرة سػتذهب معػي فراحتػؾ فػي المػوتولكف هذا  وعزيزي أراؾ متفا اًل يا -
 عمى قسط مف الراحة.

ف تقضي روحي بقية حياتها فػي حفػرة ضػيقة، رطبػة ومعتمػة وهػي أاخبرني..  وما هي الراحة في مفهومؾ؟ -
 بانتظار لقاء ومه ربها الصبوح؟

 مػدّ . هذا السماء وتمؾ الآللػيء البراقػةوستغير نظرتؾ. انظر إلى اممس وخذ نفسًا مف اسرميمة  كفاؾ.. كفاؾ.
 .يدؾ وستشعر بمممسها بيف أصابعؾ

 ممه.س. دا مًا تمهيني بالكالـ معؾ فأنسي ما أتيت لـ تغير عادتؾ -

 . تنهد:مؾ بمانب العموز وسحب نفسًا طوياًل مف اسرميمةممس المَ 

لػػـ أسػػتطع أف آخػػذا مػػف بػػيف يػػديها عنػػدما  حممػػت معػػي طفػػاًل منػػذ لحظػػات. مػػا أف غفػػت أمػػه حتػػى أخذتػػه. -
تممػس  نػتأتذكر المرة اسخيرة التي م ػت فيهػا سخػذؾ، عنػدها ك كانت تحاوؿ إرضاعه. عمى فكرة أيها العموز..

وكنػت ترشػؼ  .شػطؼ أرض الػدارعند طموع الشمس تراقب سيقاف تمؾ المرأة مارتؾ وهػي ت هنا، في هذا المكاف،
 العرؽ مشربًا بالشهوة.

 قهقه العموز.

أسًا وراقبناها معًا إلػى أف صػحا زومهػا وخػرج إلػى أرض الػدار ر حينها أنؾ ممست معي. صببت لؾ كأتذكّ  -
 .ليشرب قهوة الصباح

 ؤيتها؟. ألست مشتاقًا لر داً فهي عمى ما يبدو كانت تعرؼ عادتؾ مي عندها غضبت المرحومة زومتؾ. -

 د أنهػػا ممّػػت مّنػػي وأرادت الراحػػة.ولكػػف أعتقػػ .لػػو كانػػت تحبنػػي لمػػا قبمػػت الػػذهاب معػػؾ منػػذ عشػػر سػػنوات -
ولكننػي أحػب  أعرؼ نفسي ممنونًا سقوؿ هػذا لػؾ أنا.. ماذا أقوؿ.... أحب الحياة.الراحة سمثالها يا أبا العز أما 

 الحياة.

 ونذهب. اسرميمة دخف. فمن. ربي يهب الحياة وأنا آخذهاونؾ. ولكف هذا المرة لف أذهب دتحاوؿ أف تمهيني -
 خذ الممؾ نفسًا فانطفأت الممرة.. أبعمؽ اسرميمةظؿ العموز صامتًا وهو يمتص دخاف 

 هؿ أنت مستعد؟ -
طوياًل وأنا انتظػر أف يػدؽ البػاب وال أحػد، عمػى الػرغـ مػف  . قضيت عمراً رماعؾ خا باً إال أريد  أعتقد ذلؾ. -

أعمػػـ أننػػي سأحاسػػب عمػػى عػػدـ  وسػػعي أف أتمتػػع بممػػاؿ هػػذا الكػػوف. أف أسػػرؽ لحظػػات السػػعادة.لػػت ذلػػؾ حاو 
 ي ولكنني راض، لنذهب فأنا مستعد.قناعت

تخممػت أصػابعه دوف ألػـ اسضػمع الهشػة إلػى أف  ـ فمد الممػؾ يػدا إلػى صػدر العمػوز.وقؼ بصعوبة وهو يبتس
. وضع يدا الباردة  توصم  عميه فتوقؼ.إلى القمب الداف  الهـر
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 األزرقالخرز 

وبعػد أف نظفتػه أمػه بمسػانها الخشػف حػاوؿ الوقػوؼ مباعػدًا مػا  .ر همػيففي يوـٍ ربيعٍي ماطٍر، ولد مهػر صػغي
نتصػار الإلى أف استطاع السير بشػكؿ مضػحؾ وبريػؽ ا حاوؿ مّرة أخرى وأخرى ،بيف قوا مه الهزيمة. ترنن وسقط

 لكبيرتيف. خفؽ برموشه الطويمة ناظرًا إلى أمه فشمعته بصهيؿ متعب.يمتمع في عينه العسميتيف ا

المحػػاؽ بالفراشػػات البيضػػاء،  بعػػد أيػػاـ صػػار المهػػر يخػػرج إلػػى الحقػػؿ النػػدي، يػػركض بػػيف نبتػػات الفػػوؿ محػػاوالً 
 .يحاوؿ االبتعاد عف خياله الذي يالحقه دا مًا أينما ذهب. وبعد أف يتعب مف المعػب يرضػع مػف صػدر أمػه وينػاـ

 حينها يكوف الظؿ قد اختفى.

ثػـ يثّبػت  ،معػًا مػف الخػرز اسزرؽ واسحمػرالرمؿ يضػع عمػى صػدر أمػه عقػدًا ال عندما كبر المهر قمياًل شاهد
 فتغيب النهار بطوله وتعود في المساء متعبة متهالكة. ،السرج ويقودها بعيدًا عنه

 بالفراشات البيضاء ونبتات الفوؿ الطرية حالماً ، حيداً كاف اليوـ مثممًا حيف انتظرها طوياًل ثـ ناـ في الحظيرة و 
. كػاف يمػرف قوا مػه القويػة عنػدما دخػؿ الرمػؿ وبيػدا داعبتػه ذراع الشػمس البػاردة فصػحا المذيذة. وفي اليػوـ الثػاني

 نػه يفقػد شػي ًا.أوأحػس ب ،حشػاءاأشػعر بشػيء غريػب يعتصػر  ولما وضع السرج عمػى ظهػرا ،طوؽ الخرز اسزرؽ
 ؿ االعتياد عمى الثقؿ الذي يحممه.ولكنه حاو 

 وبعد أياـ ثبت الرمؿ عوارض خشبية إلى سرمه في طرفها ااخر عربة لخزاف المازوت.

الصػور تتالحػػؽ بممػػؿ وتشػابه حتػػى أنػػه مػػا عػاد يحمػػـ بالفراشػػات البيضػػاء والسػهوؿ الخضػػراء الالمنتهيػػة. يمػػر 
 لرمؿ يصرخ:ا .العربة بخنوع مارًا باسزقة الضيقة والشوارع الوسخة

  ..كااااز.. مازوت -

مف الصباح إلى المساء والسػرج يخػدش. العػوارض الخشػبية تحتػؾ بالمسػد، السػوط يمسػع وعقػد الخػرز اسزرؽ 
 يخشخش بصوت هامس.

متهدلػة الػبطف. صػهمت  ،وفي يوـ ُفِقد تاريخه عػاد إلػى الحظيػرة ليمػد فيهػا فرسػًا بيضػاء همينػة مشػعثة الُعػرؼ
فعػػاد يحمػػـ  ،ا لػػـ يمػػدهاتػػرب منهػػا فشػػـ عطػػر التػػبف. تعػػود رؤيتهػػا وحػػيف عػػاد فػػي مسػػاء مػػمرحبػػة بػػه بحيػػاء. اق

 اء.يضبالفراشات الب

ح مسدا مف اصطداـ العوارض الخشبية بموانبه. كاف يسير فػي شػارع مػزدحـ ضػيؽ شػاقًا طريقػه بصػعوبة تقرّ 
كانػػت  فتػػت انتبػػاا عينيػػه الحػػذرتيف.مػػة لولكنػػه رغػػـ تشػػابه الومػػوا لمػػن طفمػػة صػػغيرة هزي ،بػػيف ممػػوع النمػػؿ الممونػػة

منهمكػػة فػػي العمػػؿ، دوف أف  ؼ الشػػارع إلػػى المهػػة اسخػػرى منػػهات الغػػاز بيػػديها المعػػروقتيف مػػف طػػر تسػػحب مػػرّ 
 تنظر إلى أحد.

خػر فمػـ يتحػرؾ. نػزؿ الرمػؿ والسػوط آ. لسػعه سػوط ثػـ آخػر و حس بشػيء غريػب ُيَسػمِّر قوا مػه ويثّبتػه بػالترابأ
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 ف تمزؽ الطوؽ وتساقط الخرز اسزرؽ.بيدا وظؿ يضربه إلى أ
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 بين مد وجزر

 العام األول....... والثاني
 اسمؾ حزيف. -

ال ي أياـ عّدة ولـ تعد إلى البيت شتاًء كاماًل، عندما أسماني والدي "شتاء" كاف الضباب كثيفًا. خاصمته أم -
هػػذا االسػػـ سػػيكوف اسػػتمرارًا لرحمػػة الخرفػػة. فقػػد آمنػػت منػػذ البػػدء أف وال سمػػؿ خػػاطر أمػػه العمػػوز  ،سمػػؿ خػػاطرا
 شقاء طويمة.

 أحب الشتاء. نيولكن

 باردة. نت كالرماد. شاحبة دا مًا وأ -

*    *    * 

 بديت القصة بأوؿ شتي"

 تحت الشتي حبوا بعضف

 وخمصت القصة بتاني شتي

 تحت الشتي تركوا بعضف

 "حبوا بعضف تركوا بعضف

 صة لـ تنته... كانت البداية فقط.ولكف الق
*    *    * 

 كاف المطر موابًا شافيًا حيف سألها المميء.

 لهي فمـ أرضخ لؾ؟غ لـ أذعف -

 سنني تخطيت عصور الظممة وهرعت إليِؾ أنشد قصا دؾ القديمة. -

 ولكنها بميت. -

بحًا يمتازني كما تفعؿ اسمسػاد خمتؾ ش ف أعبدؾ.. فقط حيف يصير الصبن فراغًا ال ينتهي عندها لال يهـ -
 في اسزقة الضيقة، ولكنِؾ التصقِت بذاكرتي.

 تنبأ الغيـ بعدـ استطاعتؾ االبتعاد عني مهما حاولت. -

*    *    * 
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 العام الخامس

 قاؿ:

 أريد شمسًا. -

 أنا رماد الشمس. -

 أريد شمسًا حقيقة. -

 ف ابحث عف رمادها المنطف  في قاع البحر.إذ -

 طفها استعدادًا لمرحيؿ في شارع ضبابّي.لبست مع

 انتظري. -

رمػػادي  بحنػػاف كقبمػػؾ. أحبػػه سنػػه يشػػبهني. . أحػػب قطراتػػه المتكاثفػػة التػػي تالمػػس ومهػػيأريػػد الضػػباب ال. -
 مثمي. يموت حيف تالمسه الشمس.

 لهيب الشمس المتواصؿ لم ة عاـ لف يكفي غذابة الصقيع في داخمؾ. -

 وسد بمسدا باب الخروج.

*    *    * 

. لمسػػت بػػأطراؼ أصػػابعها التماعيػػد الدقيقػػة المديػػدة عنػػد طرفػػّي المػػرآة فػػرأت ومهػػًا شػػاحباً  ـة أمػػاوقفػػت عاريػػ
 عينيها. حاولت تسويتها بشدها. سألته:

 لماذا أبدو هرمة كالشتاء؟ -
 سف في داخمؾ أوراقًا صفرًا مافة يحولها قمبؾ المتقد ثممًا إلى رماد. -

 الزماج المتعّرؽ. ؽموامًا فو أصبعها إورسمت ب اقتربت مف النافذة
 أحب الخريؼ وأعشؽ المطر. -
 ذلؾ العاـ ترؾ أشياءا الصغيرة في زوايا البيت، فبكت غيوـ الخريؼ اسولى مطرًا لفراقهما. في

*    *    * 
 العام....

 اؼ إلى أشيا ه الصغيرة أشياء أخرى.أضعاد. و 
ف لـ أقؿ ء والخريالماذا تغضب كمما بحت لؾ بحبي لمشت - ؼ؟ أتعتقد أنني أستطيع التوقؼ عف حبؾ حتى وا 

 "أحبؾ"؟

وهرعػت  ،ي اختبأت بأحضانؾ لحظات كنت فيها كطفمة مّمت كؿ اسلعاب التي بحوذتهاكيؼ لي أف أنسى أنن
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 إليؾ لتطف  ظمأها بممارسة طقوس آخر لعبة كانت قد تعممتها وعندها فقط َنَمْت؟

متي الطفػػولي فمػػـ أمػػد ضػػمعًا يتسػػع سف يضػػـ بػػيف خاليػػاا طفمػػة شػػاخت ولكنهػػا ال فكػػرت كثيػػرًا لمػػف أهػػدي صػػ
لػػػـ أطمػػػت  الصػػػغيرتيف وتمنعنػػػي مػػػف التػػػنفس. إال أنػػػت. زالػػػت طفمػػػة. فأضػػػالع البشػػػر أقفػػػاص تػػػنقض عمػػػى ر تػػػيّ 

 الغياب؟

ؾ اليػػـو . ال أزاؿ أعشػػقؾ كالمحظػػة اسولػػى فػػي ذلػػسننػػي بمانبػػؾ زمػػف ثابػػت ال يتغيػػر لػػف تهرمػػي بعػػد اليػػوـ -
 الماطر.

*    *    * 

 الباردة رحـ اهلل البحر بسرعة كبيرة فاحترؽ اسفؽ. ولمت الشمس الخريفية
 سَمعت خشخشة الزبد.

 .زمف مف قصدير -
 ف كالطيؼ.بيكمما أحسست بقربي منؾ تتالشيف كالزبد. ال أستطيع اغمساؾ بؾ سنؾ تذو  -

 شهاب يهوي. انظريو
 بسرعة.. تمنى أمنية. -
 نيت.تم -
 تذكر اسغنية التي تقوؿ "البحر بيضحؾ"؟و -
- ..... 
 ال أستطيع سماع شيء سوى اسنيف. -
 بـ تفكريف؟و اسنيف في داخمؾ وعندما يضحؾ رمادؾ يبدأ البحر باالبتساـ ثـ الضحؾ. -
عر يردعػػَؾ عػػف سػػنذهب هنػػاؾ صػػباحًا وسػػأطمب مػػف الشػػيخ أف يكتػػب لػػَؾ حمابػػًا مػػف ِشػػأتػػرى ذلػػؾ المػػزار؟  -

 ممارسة الحب مع نساء غيري.
 ضحؾ.

 كنت محقة. لف استطيع الرحيؿ. -
 تعرفيف ماذا تمنيت؟أ

- .... 

 هكذا كالبحر. تمنيت أف نبقى دا ماً  -

*    *    * 
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يمػات الػدب اسكبػر مبينمػا ن ،واستغرقا فػي حػٍب رطػٍب اسػتمر سػنوات بعػدد أوراؽ الخريػؼ الصػفراء المتسػاقطة
 كوزها المنحي مف مياا البحر الميمية السوداء.في اسفؽ الالنها ي تغرؼ ب
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 ذرة غبار

ا الزمػاج لتمتصػػؽ بػه. حػدقت ببموراتػه فتػراءت لهػػا نظػرت عبػر النافػذة فػرأت قطػع الػػثمج المتراقصػة تنػدفع باتمػا
مػػزيف بنمميػػات أضػػواء المبػػؿ. بحثػػت عػػف المبػػؿ فرأتػػه مػػا يػػزاؿ فػػي مكانػػه كمػػا كػػاف، متمفعػػا بالضػػباب الرمػػادي ال

 صغيرة ممونة وداف ة.

وسػما ر ال  شػعاؿ سػيمارة.غتحمؿ الماضي في ميوبها وتخرمه كوالعة  ُصَدؼٌ  تسمؿ الماضي إلى الحاضر.
 ولكف وميضه يمتصؽ بذاكرة العيوف. ،تنطف  ووالعات ُتخرج مف الميوب لتضيء الماضي ثـ تطف ه

ال تممػس روحػي كمػا تممػس روحػه  لػـمسػد العػود؟  ف أصابعؾ الخشنة عمى مسدي كما تحف عمىلـ ال تح -
 حيف تسمع صوته وتعرؼ أنه ي ف مف الرطوبة؟

 ت صوته مندفعًا مف قاع النسياف:فسمع

همػا بعػدت عنػه ومهمػا همرتػه يعػود فيسػتميب لػي مػا أف مف .أف العود أكثر وفاء مػف أي امػرأة سنني أشعر -
 اقنا.مهما طاؿ فر  ينيوال يماف ،ألمس أوتارا مرة أخرى

. سػػحب رماديػػة تهػػبط وقطػػة ممونػػة تسػػير فػػوؽ السػػور مبممػػةف يحػػاوؿ غسػػؿ أدراف المدينػػة، مطػػر دمشػػقي حػػزي
العظػاـ، وهػي تقبػع فػي السػرير مهزومػة تسػتمع  ينخػر المنازؿ راغبة فػي سػرقة قميػؿ مػف الػدؼء وبػرد أسطنعمى 

 إلى صوت الشخير وتحّدؽ بعينيف فارغتيف نحو السقؼ.

 اداها:استيقظ في الميؿ ون

 منى.. هؿ أنت نا مة؟ -

- ... 

واسػػتمقى فوقهػػا. وعوضػػا عػػف الرعشػػة، يتسػػمؿ مػػف أطػػراؼ أصػػابع القػػدميف خػػوؼ ووحػػدة قاتمػػة ليمتاحػػا الػػدماغ 
ويمروف بسرعة تاركيف آثار خطواتهـ مطبوعة بعمؽ  ،كثيروف يخطوف بأقدامهـ الثقيمة فوؽ الذاكرة سوالقمب. وأنا

 .غعمى مدراف الدما

 ر."كمنا لممنوب" وحيف اقتربت منها شّمت را حة بوؿ متخمّ  ،ا كتب عميها "نعـ لممقاومة"رأت مدران

ؾ مػػرارًا أمػػاـ أعػػيف وكأنهػػا فعمػػت ذلػػ ،لبسػػت ثيابهػػا دوف خمػػؿ زرقػػاء تمطػػخ مسػػدها. دخمػػت لتسػػتحـ فػػرأت بقعػػاً 
تخمػػع قميصػػها لممػػرة وسػػخرت مػػف نفسػػها حػػيف أخبرتػػه أنهػػا تفعػػؿ ذلػػؾ سوؿ مػػرة، أنهػػا  ،كثيػػريف مػػداً  رمػػاؿ آخػػريف

 .ي بنطالها أماـ رمؿ لممرة اسولىوترتد ،اسولى

 كمهف يقمف ذلؾ لي. -

 ورنت ضحكته الساخرة في أذنيها فأدركت أنه ال يصدقها.
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وهي طفمة تشعر بالعهر داخمهػا وامػرأة هرمػة  ،عاهرة بقناع وقديسة تتقّنع يسةوالمدينة بغي تختب  في ثياب قد
 .ظار النهاية أو البدايةاالنتظار. انت تعبت مف

*    *    * 

 ف، هػػو مػػف ناحيػػة المػػدار وهػػي قربػػه.ربمػػا همػػا مسػػتمقيا هػػذا المحظػػة يعػػانؽ المػػرأة اسخػػرى.كانػػت تعػػرؼ أنػػه 
 يناـ ويستيقظ في الميؿ مف كابوس.يضمها ف

 ال تخؼ. نـ. أنني قربؾ. -

 تمّسد شعرا ليناـ وتغني له:

 في.."أتاخذني معؾ فأكوف خاتـ قمبؾ الحا -

 ثوبؾ في بالد أنمبتؾ لتصرعؾ أتاخذني معؾ فأكوف

 مف النعناع يحمؿ مصرعؾ وأكوف تابوتاً 

 وميتا؟" وتكوف لي حياً 

.فال يميب ال  ستغراقه في النـو

ولكنهػا حػيف ترتػدي الضػباب  ؽ برا حة رمػاؿ كثيػريف مختمفػيف،مسد تمؾ البغي المستمقية عمى سفن المبؿ يعب
 تها إلى مزيج مف البخور ورا حة الصباح.اسبيض عباءة، تتحوؿ را ح

اسرض،  ف. تستمع إليه بينمػا يحػدثها عػف الػذيف اغتيمػوا، يخبرهػا عػف الهزيمػة والػدـ وعػرا حة عرّيه كالصابوف
وعف قطع الغيوـ التي تشبه أرضًا محروثة، وعف البحر الذي يتحوؿ إلى صفيحة معدنية ممتهبة عند الغروب. ثـ 

 .وتعباً  يستمقي مهزوماً 

 تضع يدها عمى صدرا فتنتقؿ ضربات قمبه المضطربة إلى دمها.

ظػػؿ فتنػػدس تحػػت المحػػاؼ متذرعػػة بػػالبرد. المػػرأة اسخػػرى تخػػاؼ عميػػه مػػف  ،الصػػور المداريػػة تتممّػػى عريهمػػا
 نسمة، أما هي فمما تخاؼ عميه؟

ولػػـ  تعػػرؼ بمػػاذا يحمػػـ؟خػػرى. تتمنػػى لػػو تتأمػػؿ حنينػػه إلػػى المػػرأة اس أنهػػا ااف معهمػػا فػػي الغرفػػة، ذرة غبػػار،
 يتقمب في الميؿ؟ حتى حيف يكوف قربها تغزو المرأة اسخرى أحالمه.

*    *    * 

مػف  قها. رأت سرباً ن. تخاء المدينة فأحست به يضغط عميها. دمشؽ ال تسعها. تضيؽ بهاعانقت بنظرتها فض
 الغرباف الضخمة وسمعت نعيبها وصوت الماء يقطر:

 تؾ.. تؾ.. تؾ.. -
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. بػػرد وفػراغ ووحػػدة، وانتظػػار دقػػة بػاب أو رنػػة مػػرس. اسػػتمقت أف تسػػمع صػػوت خطػوات تصػػعد الػػدرج لػتحاو 
. ولكػف بػاب الغرفػة فػتن فمػأة مهشت بالبكػاءألتحاوؿ استحضار النوـ ولكنها حيف شمت را حة عِرِقه في الوسادة 

 وعانقتها باحثة عف دؼء المنى. بمدا مها الطويمة ودخمت فرات قفزاً 
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